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ATA NÚMERO 48/15 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 28 DE 

OUTUBRO DE 2015. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano dois mil e quinze, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de LUIS 

MIGUEL DA SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores 

Vereadores GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, RUI PEDRO TEIXEI RA 

FERREIRA DA SILVA, FLAMIANO GONÇALVES MARTINS, LILI ANA SOFIA 

BOUÇA SILVA E VANDA MARIA DA CUNHA PÊGO. 

 

Não esteve presente a Senhora Vereadora ANA SOFIA GARCIA BARROS SÃO 

JOÃO , cuja falta não foi justificada. 

 

Iniciada a reunião, às 15:00 horas, pelo Senhor Presidente Luís Miguel da Silva 

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente  cumprimentou todos os Vereadores, funcionários municipais, 

público presente e o jornalista, de seguida deu a palavra aos Senhores Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  cumprimentou os presentes e perguntou 

quando será apresentado o relatório que a CEVAL deveria ter apresentado ao 

executivo até ao mês de setembro, por forma a analisar se o contrato deve ser 

prolongado ou não. 
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Perguntou também quando se realizará a reunião do Conselho Municipal de 

Educação. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  cumprimentou os presentes e leu o seguinte 

requerimento: 

  

Ex. mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Caminha 

Os Vereadores do PSD, com o estatuto de oposição, e que têm o poder e o dever de 

fiscalizar o Executivo, vem, ao abrigo da Lei 75/2013 de 12/09, requerer a V. Ex.ª, se 

digne fornecer cópia de todos os “Mapa Resumo do Fundo de Maneio”, onde conste 

toda a informação relativa aos pagamentos efetuados por conta do fundo, anexando 

faturas ou documentos equivalentes da respetiva despesa do Sr. Presidente da 

Câmara Miguel Alves, Vereador Guilherme Lagido, Vereador Rui Teixeira e 

Vereadora Ana São João, no período de 02 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 

2014 e 02 de janeiro a 30 setembro 2015, tendo em conta que a autorização, 

constituição, reconstituição e reposição de fundos de maneio obedece a todo um 

conjunto de princípios e disposições legais consagradas no Decreto-Lei n.º 18/2008 

de 29 de janeiro e demais legislação em vigor. 

Igualmente, se requer que forneça cópia de todos os boletins itinerários de abono de 

ajudas de custo e transporte do Sr. Presidente da Câmara Miguel Alves, Vereador 

Guilherme Lagido, Vereador Rui Teixeira e Vereadora Ana São João, no período de 

02 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014 e de 02 de janeiro a 30 de 

setembro de 2015, considerando que o regime jurídico do abono de ajudas e 

transporte do pessoal da Administração Pública quando deslocado em serviço 

público em território nacional, encontra-se regulado pelo Decreto-Lei n.º 106/98 de 

24 de abril. 

Caminha, 7 de outubro de 2015. 

Pedem deferimento, 

Os Vereadores do PSD. 
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De seguida, perguntou ao Senhor Presidente, se tem alguma informação a prestar 

sobre a notícia vinda a público, relativamente ao comunicado do Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Local em que acusa o Presidente da Junta de 

Freguesia de Âncora de perseguir um funcionário, instaurando-lhe processos 

disciplinares. 

 

O Senhor Presidente  informou que está a terminar a primeira fase do processo do 

Orçamento Participativo. Explicou que se têm realizado encontros de participação 

nas Freguesias, na procura de propostas, contando já com 215 participantes e 123 

propostas para o Concelho. Referiu que estes números são muito satisfatórios, 

tratando-se de um contributo muito grande para a cidadania.  

Relativamente à matéria que está a ser dirimida entre a Junta de Freguesia de 

Âncora e o STAL, disse que apenas lhe foi comunicado por parte da Junta de 

Freguesia sobre o processo disciplinar que teria intentado, tudo o resto acompanhou 

através da Comunicação Social. 

Relativamente às questões colocadas pelo Senhor Vereador Flamiano Martins sobre 

o Conselho Municipal de Educação, apesar da Senhora Vereadora não estar 

presente, informou que o Conselho Municipal de Educação irá acontecer o mais 

rápido possível, uma vez que se está no arranque do ano lectivo. 

Esclareceu também que o relatório da CEVAL está em condições de ser submetido 

a uma próxima reunião de câmara, comprometendo-se a interpelar o gabinete 

responsável para que isso possa acontecer.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  reiterou que o que se está a passar na Junta de 

Freguesia de Âncora é muito grave, sendo da responsabilidade de todos. Disse ter 

conhecimento que as pessoas envolvidas tiveram uma reunião com o Senhor 

Presidente da Câmara no dia vinte de Maio de dois mil e catorze, portanto há um 

ano que o Senhor Presidente tem conhecimento de que algo de errado se está a 

passar em determinados procedimentos naquela Junta de Freguesia.   
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O Senhor Presidente  respondeu que a responsabilidade de um litígio laboral entre 

um trabalhador e uma instituição é dos intervenientes. Confirmou que recebeu um 

cidadão num atendimento que lhe deu conta da situação, mas relativamente ao 

litígio é como já disse, não é sua responsabilidade.  

 

O Senhor Vereador  Flamiano Martins perguntou se existe alguma alteração ao 

deliberado sobre o concurso dos resíduos sólidos urbanos.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que houve uma acção intentada pela SUMA, 

contestando o concurso tendo a Câmara Municipal apresentado recurso.  

 

O Senhor Vereador  Flamiano Martins  perguntou se mais alguma empresa 

contestou concurso. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido respondeu que não tem conhecimento de 

mais nenhuma contestação. Informou que está previsto que no dia um de Dezembro 

mude o prestador de serviços, estando neste momento a decorrer a fase de 

ajustamentos do serviço.  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 15/10/07 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

propõe-se: 

- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia sete de outubro de dois mil e 

quinze. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 
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Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 02 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 15/02/04 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se: 

- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia quatro de fevereiro de dois mil 

e quinze. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Flamiano Martins, 1 voto 

contra da Senhora Vereadora Liliana Silva e 1 abstenção da Senhora Vereadora 

Vanda Pêgo. 
 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  fez a seguinte declaração de voto: Voto contra 

esta ata, porque passado tanto tempo não sei se as alterações propostas na altura 

que esta ata foi retirada estão ou não consagradas nesta ata. 

 

A Senhora Vereadora Vanda Pêgo  fez a seguinte declaração de voto: Abstenho-

me porque nesta data ainda não tinha tomado assento neste órgão. 

 

PROPOSTA N.º 3 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DESCEN TRALIZADA 

DE 2014/01/28 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se: 

- Que seja aprovada a ata da reunião descentralizada de vinte e oito de janeiro de 

dois mil e quinze. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  propôs que as atas das reuniões 

descentralizadas fossem postas nas Juntas de Freguesia previamente á sua 

aprovação. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que era uma proposta a ponderar. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins e Liliana 

Silva, 0 votos contra e 1 abstenção da Senhora Vereadora Vanda Pêgo. 

 

A Senhora Vereadora Vanda Pêgo  fez a seguinte declaração de voto: Abstenho-

me porque nesta data ainda não tinha tomado assento neste órgão. 

 

PROPOSTA N.º 4 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DESCEN TRALIZADA 

DE 25/02/2015 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se: 

- Que seja aprovada a ata da reunião descentralizada de vinte e cinco de fevereiro 

de dois mil e quinze. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins e Liliana 

Silva, 0 votos contra e 1 abstenção da Senhora Vereadora Vanda Pêgo. 

 

A Senhora Vereadora Vanda Pêgo  fez a seguinte declaração de voto: Abstenho-

me porque nesta data ainda não tinha tomado assento neste órgão. 

 

PROPOSTA N.º 5 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DESCEN TRALIZADA 

DE 25/03/2015 
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Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se: 

- Que seja aprovada a ata da reunião descentralizada de vinte e cinco de março de 

dois mil e quinze. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins e Liliana 

Silva, 0 votos contra e 1 abstenção da Senhora Vereadora Vanda Pêgo. 

 

A Senhora Vereadora Vanda Pêgo  fez a seguinte declaração de voto: Abstenho-

me porque nesta data ainda não tinha tomado assento neste órgão. 

 

PROPOSTA N.º 6 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENT O PARA 

2016 

 

Nos termos da alínea c), do n.º1, do art.º 33.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º, do citado diploma, as 

Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento.  

O orçamento apresenta, tanto na receita como na despesa, o montante de 

19.485.985,00€ (dezanove milhões, quatrocentos e oitenta cinco mil, novecentos e 

oitenta cinco euros), atingindo a parcela dos eventos, devidamente discriminados no 

mapa do plano de atividades municipais, o montante de 746.100,00€ (setecentos e 

quarenta seis mil e cem euros) e a parcela dos investimentos o valor de 

2.706.154,00€ (dois milhões, setecentos e seis mil, cento e cinquenta quatro euros), 

cujos projetos se encontram devidamente identificados no Plano Plurianual de 

Investimentos.  
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Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia 

Municipal as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2016, que uma 

cópia fica anexa à ata e dela faz parte integrante. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  cumprimentou os presentes e explicou que o 

orçamento proposto para dois mil e dezasseis é um orçamento que tende a diminuir 

a despesa, por forma a conjugar a receita com a despesa. É um orçamento de cerca 

de 19.5 milhões de euros. Referiu que do lado da receita tem uma previsão optimista 

por forma a ser bastante eficiente na sua execução, do lado da despesa tem a 

tentativa de diminuição em algumas áreas como a cultura e o desporto, nas quais 

existe flexibilidade de redução, por outro lado, existe a herança de opções que foram 

tomadas e que têm de ser assumidas, como são por exemplo os empréstimos e 

acordos. 

Relativamente ao PPI existe uma diminuição de despesa em comparação com o ano 

anterior, uma vez que comporta os projectos do ano anterior que não foram 

concluídos, e prevê as obras de saneamento já aprovadas; o nó da Erva Verde em 

Vila Praia de Âncora; o Orçamento Participativo; o Mercado de Caminha; bem como 

intervenções nas várias freguesias. 

Relativamente às actividades municipais, mantem-se a linha de estratégica na 

cultura, educação, acção social e desporto.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se juntamento com os GOP não 

tinha que vir o mapa de pessoal. Disse que o preâmbulo é muito pobre, uma vez que 

a maioria do texto são transcrições dos GOP do ano passado. 

Referiu que não há novidades, a não ser a novidade que o orçamento é Slim Fit, 

mas apesar de haver um aumento nas receitas, há uma redução brutal no 

investimento. Disse também, que há outra redução nos equipamentos desportivos, 

em contra partida há um aumento nas despesas correntes de quase um milhão de 

euros. Há também um aumento na despesa com o pessoal e com a despesa com 

aquisição de bens e serviços. Concluiu que apesar de no preâmbulo afirmar que há 
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uma diminuição da despesa, a verdade é que há um aumento brutal na despesa. 

Perante estes dados, perguntou onde está a diminuição da despesa, porque é 

precisamente nas despesas correntes onde há uma previsão de aumento. Disse que 

é um orçamento sem novidades, estando muito preocupado com a falta de 

investimento em infra-estruturas básicas do Concelho. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que o orçamento tem um preâmbulo 

meramente político, que não explica nenhuma estratégia e não mostra qualquer 

visão, faltando explicações de algumas matérias.  

Referiu que se verifica um aumento na despesa corrente em cerca de um milhão de 

euros, e diminui a despesa de capital, ou seja o que vai diminuir é o investimento no 

Concelho.  

Perguntou se a estratégia de continuidade prevê que não se pague, por exemplo, a 

água, uma vez que foi o PSD que alertou para esse facto. Disse que o texto do 

preâmbulo esgota-se porque tem muitas falácias, inclusive em determinadas 

situações são absolutas mentiras com factos falsos. Referiu que a diminuição dos 

gastos com o serviço de recolha de lixos é de cinco por cento e não quarenta por 

cento, conforme consta do orçamento. Disse que no preâmbulo diz que há um corte 

nas avenças e assessorias, bem como nas despesas de deslocação e estadias, mas 

não se consegue verificar onde está esse corte, uma vez que o Senhor Presidente 

chegou a afirmar neste órgão que teve de ir de comboio a Lisboa à conferência de 

imprensa do festival de Vilar de Mouros, mas o que se verificou no balancete é que 

afinal foi de avião.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que nunca fez tal afirmação solicitando à Senhora 

Vereador que faça a intervenção dentro daquilo que é verdade. 

  

A Senhora Vereadora Liliana Silva  afirmou que está tudo gravado. Referiu que no 

balancete de dois mil e quinze tem, por exemplo, uma estadia no casino hotel de 

Tróia. Disse que em termos de cultura e desporto, neste orçamento, mantem-se o 
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nível de investimento, mas também se verifica que em termos de apoio às famílias 

as reduções são brutais, verificando-se uma diminuição de apoios em termos 

sociais. Relativamente à obra de recuperação cineteatro dos bombeiros de Vila Praia 

de Âncora disse que existe uma usurpação, uma vez que é uma obra que está a 

cargo dos bombeiros de Vila Praia de Âncora e não uma obra da Câmara Municipal. 

Referiu que a obra do nó da Erva Verde é bem-vinda sendo que a primeira fase já 

tinha sido executada pelo anterior executivo. Disse que não existem investimentos 

na educação neste orçamento, uma estratégia educativa que permita investir 

efectivamente na educação. Lamentou que a proposta do Senhor Vereador 

Flamiano Martins sobre reuniões descentralizadas não tivesse sido aprovada. 

Sugeriu que as gravações das transmissões das Assembleias Municipais pudessem 

estar disponíveis no site da Câmara, por forma a serem consultadas, uma vez que 

são pagas devem estar disponíveis.  

Perguntou onde estão destacados os cento e oitenta mil euros do orçamento 

participativo, uma vez que não se consegue verificar em que rúbrica se encontram. 

Concluiu que efectivamente desce a despesa com o investimento, e sobe a despesa 

corrente em cerca de um milhão de euros. Perguntou porque é que o empréstimo de 

um milhão de euros está mencionado como sendo de médio e longo prazo, bem 

como não está mencionado o que foi pago e o que irão pagar desse empréstimo. 

Também não consta como se irá pagar os acordos da água, limpeza urbana e 

piscinas.  

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira  respondeu o mapa de pessoal não é necessário 

vir à reunião de Câmara acompanhando as GOP. Explicou que o dinheiro que se 

recebe da água é para pagar a água de anos anteriores, conforme se tem vindo a 

fazer com os acordos e empréstimos. Referiu que o orçamento incorpora 

compromissos dos anos anteriores e a análise não pode ser feita levianamente. 

 

O Senhor Presidente  saudou a equipa do Senhor Vereador Rui Teixeira, na pessoa 

da Dra. Sandra Ferreira, Dra. Carina Aldeia e Dr. João Ferreira, pelo trabalho 
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desenvolvido ao longo dos últimos meses com muita exigência e que cumpre a 

estratégia do Município. Explicou que os números neste orçamento não desmentem, 

uma vez que a despesa é a mais baixa dos últimos dez anos, porque este executivo 

tem uma estratégia muito clara de equilíbrio das contas públicas. Esse exercício foi 

feito no primeiro orçamento para 2014, também em 2015 e actualmente para 2016. 

Referiu que este exercício é muito simples de compreender, uma vez que só se 

pode fazer a despesa que a receita permite, tendo este executivo decidido não 

aumentar impostos, nem aumentar o pagamento de serviços como a água. Disse 

que um exercício que pretende uma gestão equilibrada da despesa deve ser tido 

como mais realista e por isso não se pode ter em conta uma receita que nunca 

existirá, sendo necessário fazer um esforço muito grande por forma a acomodar as 

despesas.  

Referiu que a par das despesas correntes, deve-se acomodar também as despesas 

com empréstimos, acordos e etc., de todo o modo, os números são significativos, 

porque se preveem uma despesa inferior em cerca de 1.5 milhões de euros. Referiu 

também que é um orçamento enxuto e claro, devendo o investimento ser feito tendo 

em conta o equilíbrio financeiro da Câmara. Disse que não se pode ser irresponsável 

ao ponto de se colocar investimentos grandes no orçamento para os quais não 

existem recursos. Referiu que o executivo não olha para a educação como um mero 

exercício de apoio a actividades, mas sim, como uma alavanca para o Concelho, por 

isso é que o Município alargou o transporte escolar a todos os alunos, bem como 

assume grande parte das refeições escolares, livros escolares e bolsas de ensino 

superior, não se devendo dizer que se retira verbas às famílias, porque as descidas 

de impostos e taxas são também apoios às famílias. Referiu os investimentos como 

as ecovias; o mosteiro de São João d’ Arga; a Biblioteca; o saneamento e 

intervenções em vários arruamentos nas freguesias. Concluiu dizendo que se a 

oposição quiser ser clara nesta análise deverá propor que a Câmara Municipal 

aumente impostos no Concelho, porque não há outra forma, séria, de debater esta 

questão num orçamento que é Slim Fit, Slim porque é magro e corta nas gorduras, e 

Fit porque está preparado para ajudar a economia. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o Senhor Presidente afirmou que 

a única forma de aumentar a receita é aumentando o esforço das famílias, mas 

também há outra forma, que é reduzindo na despesa, sendo que as gorduras que 

deveria ter reduzido, não reduziu. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que os executivos anteriores também 

colocavam nos orçamentos todos os empréstimos, sendo perfeitamente normal. 

Reforçou que é o ano que menos investimento vai haver no Concelho de Caminha. 

Referiu que há setecentos mil euros para a cultura, duzentos mil euros para o 

desporto, mas para as famílias só há cerca de oitenta mil euros, portanto esta 

discrepância de valores são opções políticas com as quais o PSD não concorda.  

    

A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido e Rui Teixeira, 3 votos contra dos 

Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. O Senhor Presidente usou o voto de qualidade. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  fizeram a seguinte 

declaração de voto: Os Vereadores do PSD votam contra este documento (Gop e 

Orçamento 2016) porque ele não traduz uma proposta credivel mas apenas dá 

continuidade a atoardas bombásticas, repetitivas, desrespeitosas e até insultuosas, 

na maioria dos paragrafos das 5 páginas e meia do relatorio, com as quais não 

podemos compatuar.    

De facto no texto do relatório afirmam que este é um orçamento Slim fit e justificam 

porquê: “….um orçamento que emagrece porque corta na despesa….” Ora, é 

precisamente o contrario, este orçamento prevê um aumento de despesa corrente  

de 14.031.758€ em 2015 para 15.050.931€ em 2016 desde logo superior às 

despesas de 2014 que foram de 14.236.014€ e identicas às de 2013, que foram de 

15.071.350€. A única despesa que diminui é no investimento. 
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Uma das rúbricas que aumenta imenso é a de Aquisição de Bens e Serviços, 

passando de 7.800.536€ em 2015 para 8.430.042€ em 2016. 

E preocupante é a redução  das despesas de capital, que inclui o PPI e as 

transferências para as juntas e para as familias,  que reduzem para 4.435.054€ em 

2016 quando em 2015 foram de 7.009.906€.  

Daí não se compreender, nem se aceitar, que afirmem neste relatório “….Sobre esta 

matéria, seria exaustivo repetir a evidência da previsão de diminuição de despesa 

que este documento apresenta….” porque é mentira, ou não estamos a falar do 

mesmo documento. 

Depois afirmam que há uma redução de 45% nos custos previstos para pagamento 

do novo serviço de recolha de residuos sólidos, e no orçamento prevêm de facto 

uma redução, mas apenas de 1.100.000€ em 2015 para 1.050.000€ em 2016 e, se a 

matematica não engana, a redução é de apenas 5% e não os 45% das parangonas 

deste relatório. 

Por outro lado, sabemos, a Câmara não pagou à empresa de recolha dos lixos as 

facturas desde finais de 2014 o que, acrescidas aos custos de 2015, o valor 

orçamental teria de ser muito superior para comportar pagar a divida acumulada, 

situação identica à das rendas das piscinas ou das facturas da agua e do 

saneamento, cuja explicação exigia-se numa “nota” do orçamento dito de slim fit. 

No texto das GOP’s de 2015 ainda dedicam 10 paginas mas para este documento 

dedicam apenas 5 paginas e meia….daí se concluir que omitem dos órgãos 

municipais informações relevantes para apreciação de tão importante  instrumento 

de gestão do municipio. 

Omitem informação sobre como pretendem resolver questões financeiras pendentes 

das Quinta da Barrosa. 

No mapa do Plano de Actividades Municipal consta o valor de 746.100€ mas depois 

na rubrica 02.02.25.04  tem apenas 718.550€. 

Verifica-se aumento de 1000% na cobrança das rendas da habitação social 

reduzindo assim o apoio a familias carenciadas. 
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Omitem que é o pior PPI dos ultimos 4 anos porque se fica pelos 2.706.154€, 

contrariamente ao de 2013, que foi de 6.515.420€ e é cerca de 50% do PPI de 2015, 

que foi de 5.622.779€ e 60% do PPI de 2014, que foi de 4.585.860€. 

O apoio às familias reduz de 216.350€ em 2015 para 86.621€. 

Não justificam a intenção relevada no orçamento de recorrer novamento ao 

emprestimo de curto prazo – gestão de tesouraria -  de 1.000.000€ e colocam uma 

verba identica na rúbrica de emprestimos de Médio Longo Prazo, o que em nossa 

opinião está errado. 

Dizem que vão fazer um tremendo esforço financeiro com a obra do Nó da Erva 

Verde, no valor de 560 mil euros mas ao analisarmos o PPI apenas vemos verbas 

para 2016 no montante de 265 mil euros e para 2017 no montante de 106 mil, logo o 

relatório não bate certo com as verbas inscritas no PPI. 

Dizem que esta é uma nova forma de trabalhar e mobilizar o concelho que rompe 

com o passado… e dão como exemplo o orçamento participativo no montante de 

180 mil euros mas, rebuscando o documento, tanto no PPI como no orçamento não 

encontramos reflectido este mesmo valor, será isso a nova forma de trabalhar? 

Concluem o relatório dizendo que o investimento público virtuoso…e nós 

perguntamos, será porque apenas releva um conjunto de pequenas obras, e por 

representar cerca de 50% do ano anterior? 

Concluímos assim,  que a nossa decisão de votar contra esta proposta de GOP e 

Orçamento 2016 mais do que uma questão política é  porque o documento é pobre 

na apresentação, fraco na defesa da sua importância, mediocre nos objetivos, 

descontrolado  nas despesas, e será o reflexo do que foi 2014 e 2015 onde a baixa 

da receita impediu o cumprimento dos pagamentos à empresa das àguas em cerca 

de 2.5 milhões, à empresa de recolha dos lixos em cerca de Um milhão, à empresa 

das piscinas em cerca de 700 mil euros e à Valorminho em cerca de 200 mil euros. 

Caminha, 28 de Outubro 2015. 

Os Vereadores do PSD. 

 

PROPOSTA N.º 7 – ALTERAÇÃO DAS NORMAS DE PARTICIPAÇ ÃO DA FEIRA 
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DE TRADIÇÕES DE NATAL 

 

As normas de participação da Feira de Tradições de Natal foram aprovadas na 

reunião de Câmara do dia 4 de dezembro de 2013; 

Considerando a mudança do local da realização da referida Feira, torna-se 

necessário alterar o ponto 3.1 do número 3 das Normas de Participação. 

Assim, nos termos da informação dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere aprovar a referida alteração às Normas de Participação, que uma cópia fica 

anexa à ata e dela faz parte integrante. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 

0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador Flamiano Martins. 

 

PROPOSTA N.º 8 – ACORDO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE  CAMINHA E A 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE ARGA (BAIXO, CIMA E SÃO JOÃO ) PARA A 

CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DA “CASA DA PROFESSORA” PA RA APOIO 

AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA SERR A D’ 

ARGA 

 

Considerando a atividade desenvolvida pelo Município de Caminha através do 

Centro de Interpretação da Serra d'Arga (CISA), orientada para o desenvolvimento 

de atividades de educação ambiental, divulgação, valorização e promoção do 

património ambiental e cultural da Serra d'Arga, bem como para o turismo de 

natureza; 

Considerando as diversas valências que o Centro de Interpretação da Serra d’Arga 

(CISA) disponibiliza aos turistas, comunidade escolar e demais população, 

nomeadamente na oferta de percursos pedestres interpretativos, visitas de estudo, 

atividades de educação ambiental, venda de materiais promocionais e produtos 

locais; 
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Verificando-se que as instalações do Centro de Interpretação da Serra d’Arga, em 

Arga de Baixo, pela sua localização e características, nem sempre permitem, em 

qualquer período do ano, a realização de atividades com características específicas, 

e que carecem de outro tipo de instalações de apoio; 

Considerando a existência em Arga de Baixo, da designada “Casa da Professora”, 

propriedade daquela freguesia, imóvel que se encontra atualmente sem uso ou 

ocupação permanente, e para o qual é do interesse conjunto a sua utilização e 

manutenção em adequadas condições de conservação; 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o acordo referido em epígrafe, 

que uma cópia fica fazer parte integrante da ata. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 9 – PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE A CÂMA RA 

MUNICIPAL DE CAMINHA E ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA 

(ABAE) NO ÂMBITO DO PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2015/2016 

 

No seguimento do e-mail da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) de 

01/10/2015, vem esta entidade propor a colaboração/parceria da Câmara Municipal 

de Caminha no âmbito do Programa Eco-Escolas 2015/2016; 

Atendendo ao elevado número de escolas do Concelho que tem aderido ao projeto e 

tem sido galardoadas;  

Considerando ainda que o apoio e colaboração da Câmara Municipal de Caminha 

no desenvolvimento do programa assume elevada importância no prosseguimento 

das estratégias de Educação Ambiental planeadas para o Município; 

Considerando o número de estabelecimentos de ensino (públicos e privados) 

habitualmente aderentes ao projeto;  
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Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o protocolo referido em 

epígrafe, que uma cópia fica fazer parte integrante da ata. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que finalmente vem a reunião de 

Câmara uma proposta suportada com documentos que considera adequados para 

acompanhar despesas. Congratulou-se porque não informação dos serviços 

também vem mencionado o compromisso, sendo assim que todas as propostas 

deveriam ser apresentadas em reunião de Câmara. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  

 

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta minuta 

de ata, propõe-se  a sua aprovação. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram 16 horas e 17 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, 

Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 28 de Outubro de 2015 
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