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ATA NÚMERO 25/13-17 DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA REALIZADA 

NO DIA VINTE E NOVE DE OUTUBRO DO 

ANO DOIS MIL E CATORZE 

 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano dois mil e catorze, 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, ANA SOFIA GARCIA 

BARROS SÃO JOÃO, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, FLAMIANO 

GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA. 

 

Não esteve presente o Senhor Vereador Manuel Sousa Marques, cuja falta foi 

justificada. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 00 M, pelo Senhor Presidente Luís Miguel da Silva 

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 

2015 

 

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, conforme a alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º, do citado diploma, as grandes 
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opções do plano e a proposta de orçamento, a qual fica a fazer parte integrante 

desta ata.  

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

21.041.663 (vinte e um milhões, quarenta e um mil, seiscentos e sessenta três 

euros), atingindo a parcela dos eventos, devidamente discriminados no mapa do 

plano de atividades municipais, o montante de € 715.350 (setecentos e quinze mil 

trezentos e cinquenta euros) e a parcela dos investimentos o valor de € 5.622.779 

(cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e nove euros), 

cujos projetos se encontram devidamente identificados no Plano Plurianual de 

Investimentos.  

Assim, para cumprimento do preceituado no nº1 do artigo 45º da Lei nº 73/2013, de 

3 de setembro, apresenta este órgão executivo a proposta de Grandes Opções do 

Plano e Orçamento para o ano 2015 ao órgão deliberativo. 

 

O Senhor Presidente saudou todos os presentes e de seguida deu a palavra ao 

Senhor Vereador Rui Teixeira, não sem antes agradecer todo o trabalho e esforço 

da equipa aqui representada pela Chefe de Divisão, Dr.ª Sandra Ferreira, na 

elaboração deste orçamento.  

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que o orçamento para 2015 foi elaborado 

segundo as regras das finanças locais e orçamento de estado estabelecido. Reflete 

por si um aumento da receita que servirá de base para o orçamento, não reflete nas 

despesas um aumento da despesa corrente, mas um aumento da despesa de 

capital, o que significa que o executivo vai manter contenção do lado da despesa 

para o ano de 2015. Disse ainda que apesar de no ano 2014 ter havido a 

preocupação da contenção da despesa, o que não refletiu de uma maneira geral a 

estratégia do executivo, dado se estar em início de funções e ao mesmo tempo 

satisfazer-se todos os compromissos assumidos anteriormente. 

Este é um orçamento que apresenta uma redução de despesas para com pessoal e 

na aquisição de bens e serviços. Em contrapartida este orçamento apresenta um 
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aumento nas despesas de capital, pois apesar da contenção estabelecida em 

termos orçamentais na despesa corrente, este executivo aposta em várias áreas 

como desporto, saneamento, eficiência energética, etc., o que reflete um aumento 

nos investimentos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se o documento que lhes foi 

enviado sofreu alguma alteração. Porque se está nas mesmas condições existe uma 

diferença de 1€ entre a receita e a despesa. 

De seguida apresentou a sua intervenção: 

 “Queremos que fique registado na ata desta reunião a nossa total repulsa pela 

forma como fomos tratados enquanto vereadores da oposição. 

O direito de oposição foi completamente desrespeitado:  fui convidado por telefone 

pela secretária do Sr. Presidente para estar presente no dia 22 de Outubro, às 18:30 

horas para me serem apresentadas  as grandes opções do Plano.  

Não foi claro em que qualidade fui convidado. Pensava eu que na qualidade de 

vereador. Mas ao contactar os meus companheiros, eles não sabiam de nada. Fui 

convidado na qualidade de líder da oposição? Os senhores não sabem que a 

Comissão Política do PSD de Caminha é liderada pela companheira Liliana Silva? 

Este é mais um exemplo da democracia praticada por V. Exas. 

Na quarta-feira, dia 22, eu e Liliana Silva viemos à Câmara Municipal. Foi-nos dado 

a conhecer as linhas (muito!) gerais das Grandes Opções do Plano para Caminha, 

convidando-nos a que até 6ª feira, dia 24, enviássemos o nosso contributo. É assim 

que funciona a vossa democracia? 

Nem um documento nos foi entregue. Só seria enviado via e-mail naquela noite ou 

no dia seguinte. 

No dia seguinte recebi um mail às 12:03 h. Uma listagem dos projetos do PPI sem 

qualquer verba inscrita. Pedi explicações e responderam-me que "a intenção é uma 

opinião sobre os projetos e sugerir outros".  

Só à noite tive oportunidade de ver o meu e-mail e, condicionado pela pressa que se 

exigia, enviei às 23h47min o seguinte: 
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"Eu considero que seria importante enquadrar no orçamento para 2015 o seguinte: 

1- Dotar o projeto Caminha Empreende com as verbas e o apoio político necessário 

para que renasça e tenha novo impulso. Se este Programa Municipal para a 

Inovação, o Emprego e o Empreendedorismo desenhado pelo Gabinete de Apoio ao 

Empresário não é para continuar, não há razão para continuar a figurar no site oficial 

do município. 

2-  Incentivar a construção isentando totalmente os processos de obras; 

3- Desenvolver medidas para que se melhore o transporte público; no interior do 

concelho dever-se-ia assegurar pelo menos duas "carreiras" diárias; 

4-  Renovar o parque informático das escolas que não as sede de agrupamento; 

5- Aumentar as transferências correntes para as Juntas de Freguesia; 

6- Contemplar no orçamento uma verba para requalificação dos pavimentos das vias 

de comunicação nas freguesias (as estradas estão a ficar degradadas, sendo 

necessário a sua manutenção/requalificação". 

Entretanto passa-se a noite, começo o meu dia de trabalho e à tarde, já depois de 

receber a convocatória para a  reunião, apercebo-me que os meus companheiros 

vereadores da oposição nada receberam, nem lista, nem tiveram oportunidade de 

manifestar a sua opinião. 

Foi-me transmitido pelo Sr. Vereador Rui Teixeira que seriam consideradas as 

sugestões enviadas nos documentos previsionais. Sinceramente não os vemos 

contemplados, não há qualquer referência às propostas enviadas e as opções 

tomadas não vão no sentido de serem consideradas. 

Toda esta situação nos parece que não é exemplo nem é a democracia que foi 

apregoada e cantada por V.Exas ao som de Grândola Vila Morena. 

Parece que a Vossa Democracia acabou no preciso momento em que acabaram de 

cantar os últimos acordes da canção de Zeca Afonso. 

Mas voltemos ao cerne da questão que é discutir este VOSSO documento 

previsional. 

Vocês afirmam que é o orçamento dos 3 V. Onde está a verdade? Continuam a não 

honrar compromissos, faltam à verdade, afirmam uma coisa e os números dizem 
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outra, tentam enganar, prejudicam os munícipes, têm um discurso gasto, repetitivo e 

no qual ninguém acredita. 

Onde está o VOSSO orçamento participativo? Em 2013 diziam que ia ser em 2015. 

Em 2015 dizem que vai ser em 2016 … Ouvi em junho o Sr. Presidente prometer 

aos jovens das escolas, numa sessão solene da Assembleia Municipal, que iria 

proporcionar-lhes a oportunidade de participarem na elaboração do orçamento. 

Onde está cumprida a sua promessa? 

O relatório que acompanha o documento é o desejo de V. Exas. O orçamento e PPI 

é outra coisa totalmente diferente. 

O Orçamento prevê um aumento das receitas na ordem dos 1,4 M€ devido 

principalmente ao facto de se verificar um aumento das transferências do Estado e 

ao aumento dos impostos recebidos das famílias do concelho de Caminha - o 

relatório omite isto de forma deliberada.  

As transferências correntes do Estado- FEF (do Governo) em 2014 foram 

5.618.817,00€. Em 2015 serão 6.100.023,00 € - mais quase meio milhão de euros. 

As receitas dos impostos aumentam cerca de 700.000 €. Ao contrário do que o 

executivo quer fazer crer aos munícipes, a carga fiscal dos Caminhenses aumenta 

em 2015. A vitamina do vosso orçamento é a maior comparticipação do Estado e os 

impostos pagos por todos nós. 

Chama-se a atenção que nos documentos enviados existe um erro: há uma 

diferença de 1 euro entre a despesa e a receita. Se é verdadeiro terá de ser 

emendado esse erro. 

Estranhamos que haja um aumento nas despesas com pessoal em 6%. Este 

executivo criticou duramente o executivo anterior e ainda aumenta as despesas 

nesta vertente? Apesar de ter afirmado que iria despedir pessoal e de ter anunciado 

aos quatro ventos que reduziu milhares nas prestações de serviços, como é que 

nesta rubrica de prestação de serviços só baixa 25.114,00? 

Em relação ao PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO, comparando com o ano 

2014 há um aumento no investimento cerca de 1 milhão de euros.  

Vejamos onde: 
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Na Função indústria e energia a verba inscrita aumenta 150% porque quase nada se 

investiu em 2014. Os Serviços Culturais, recreativos e Religiosos tem um aumento 

brutal de quase 400%.  

Mas outras funções tais como as económicas, as sociais, a educação e as obras nos 

espaços públicos, nomeadamente as funções que as Juntas realizam, sofrem 

grandes reduções, embora no relatório se afirme o contrário. 

Em 2014 na função Transportes e Comunicações, onde estão inscritas verbas para 

obras nas freguesias do concelho, estavam inscritos 681.013,00 €. Neste ano foram 

inscritos 347.130,00€, 51% do valor do ano passado.  

Analisando as restantes transferências não são só as Juntas de Freguesia que veem 

diminuir em 21% as verbas atribuídas. Tanta preocupação que existe com as 

famílias que as transferências para estas vão diminuir 20%. Só as instituições sem 

fins lucrativos é que veem aumentar as transferências da Câmara em 29%. 

Concluindo: Estas Grandes Opções do Plano não definem uma estratégia que leve 

ao desenvolvimento do concelho, à criação de emprego, à defesa daqueles que têm 

menos recursos. Prometeram em 2013 mais emprego, mais riqueza e melhor futuro 

para o concelho de Caminha. Onde estão refletidos estes grandes objetivos nestes 

documentos previsionais? 

Além de se ter de corrigir a diferença no total da despesa, os vereadores do PSD 

querem que faça parte dos documentos previsionais a norma e o manual referido 

nos artigos 4º e 6º das Normas de Execução Orçamental: a Norma de Controlo 

Interno e o Manual de Procedimentos de Controlo Interno, documentos esses que 

terão de ser fornecidos aos vereadores do PSD.”   

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva apresentou vários apontamentos ao orçamento 

da seguinte forma: 

“Analisando o relatório, na página 1 dizem que o exercício líquido de 2013 foi 

negativo em quase 1 milhão de euros, mas não referem que em 2014, até outubro, 

com a gestão do executivo, esse exercício líquido foi negativo em 1,3 milhões de 

euros;” 
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“Na página 2 fala-se em ataque às gorduras de funcionamento, mas quais são essas 

gorduras se a despesa com pessoal até sobe no novo orçamento, ou será que era o 

passeio dos pensionistas? 

Na mesma página, lamenta que relativamente ao Fundo de Apoio Municipal, o Sr. 

Presidente demonstre tamanha falta de solidariedade para com os outros 

municípios, já que o dinheiro será devolvido ao fim de sete anos e com juros, mas 

fica contente por saber que afinal estamos bem e até vamos ajudar outros 

municípios a comprar pregos.” 

 

“Na página 3 fala-se em artificialidades contabilísticas, mas aí pergunta de que se 

está a falar, só se for da má contabilização que fizeram das piscinas, no aumento da 

divida a curto prazo em mais de 5 milhões de euros, quando é uma dívida de longo 

prazo como já foi debatido na última reunião de câmara; 

Na mesma página fala-se em economia sã, e aqui será que se referem ao aumento 

dos impostos ou ao aumento das transferências do estado para a autarquia em mais 

de meio milhão de euros;” 

 

“Na página 4 fala-se em obras estruturantes, mas afinal as obras estruturantes que 

têm a apresentar são as que o PSD deixou preparadas, projetos e prontos a 

avançar. Relativamente à obra de apoio à praia da foz do Minho e áreas de apoio ao 

Campo do Âncora Praia e Praia junto da Duna dos Caldeirões, peço um 

esclarecimento do porquê de elas constarem aqui e qual a responsabilidade da 

câmara porque estas são obras do estado e não da câmara;” 

 

“Na página 5 fala-se dos eventos existentes e vê-se que iniciados por eles só 

aparecem dois e um deles, o Entre Margens, onde o próprio Sr. Presidente já 

assumiu publicamente que não correu assim tão bem como esperava. Todos os 

outros eventos já vinham do anterior executivo;” 

Na mesma página no final aparece que se irão fazer atuações junto de habitações 

degradadas, e lamento que seja mais um discurso para ocasião, porque no ano 
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anterior a verba para a ação social aumentou e eles negaram-se sempre a ajudar 

em casos pontuais que as pessoas precisavam alegando sempre que não tinham 

dinheiro.” 

 

“Na página 6 vem a falar da aquisição de manuais escolares, mas isso não é 

novidade nenhuma. Já era feito pelo anterior executivo.” 

 

“Na página 7 fala-se nas obras do Pinhal do Camarido e da Gelfa, lamenta que o 

façam já que esta obra é do governo. Esta situação faz lembrar a situação do 

Portinho em que o governo faz a intervenção e o Sr. Presidente vem dizer para os 

jornais que vai arregaçar as mangas.” 

Na mesma página falar-se de dotação pela primeira vez de programação no Teatro 

Valadares, deve ser pelo facto do mesmo só estar ativo desde o ano passado.” 

 

Relativamente ao Plano Estratégico para o desporto lamenta que o mesmo se centre 

quase exclusivamente em eventos desportivos e não em estratégia para o 

desenvolvimento do desporto, desenvolvimento das classes jovens no desporto, 

como por exemplo através da criação de uma rede de transportes que possa trazer 

jovens das freguesias do interior para virem praticar a modalidade que pretendem às 

freguesias onde as mesmas existem.  

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse relativamente a alguns pontos mencionados 

pelo Senhor Vereador Flamiano que, quanto à diferença do euro no final será 

analisado.  

Relativamente à redução das transferências para as juntas, isso prende-se com 

aquilo que já foi mencionado no início da reunião, uma vez que houve a necessidade 

de assegurar compromissos assumidos pelos anterior executivo e como estes 

compromissos no final de 2013 não tinham cabimento e desse modo houve 

necessidade de as incluir no orçamento de 2014, coisa que este ano não acontece, 

porque o que vem refletido são as despesas que vão ser efetuadas em 2015 por 

este executivo. 
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Relativamente à leitura dos documentos, disse que aquilo que foi explanado pelo 

Vereador tem reflexo no orçamento, como o parque informático para as escolas, o 

Plano para o Empreendedorismo, todos eles estão refletidos no orçamento, aquilo 

que se deve ter atenção ao ler os documentos. 

Relativamente ao Plano Estratégico que a Vereadora Liliana mencionou, o 

documento menciona um Plano estratégico e refere alguns eventos ligados ao 

desporto. 

Referiu ainda que a Vereadora poderia ter participado na sessão que foi pública e 

que o Vereador Flamiano participou, porque poderia ter uma noção mais realista do 

que vai ser o Plano Estratégico. Sublinhou ainda que o Plano Estratégico distingue 

claramente aquilo que é apoios às Associações Desportivas no Concelho de 

Caminha e o desporto enquanto estratégia comercial e empresarial. 

 

O Senhor Presidente disse que não se poderia deixar de pronunciar sobre a 

alegada violação ao estatuto da oposição. Disse que esta é uma estratégia dos 

Senhores Vereadores do PSD, onde manifestam que essas matérias são violadas, o 

que faz parte da sua dialética, porque nos vai colocar a discutir isso, não deixando 

apresentar aquilo que nos traz aqui. Mas, o que não aconteceu foi como no 

passado, porque os Senhores Vereadores foram convidados, foram auscultados e 

deram o seu contributo, contributos esses que foram considerados no orçamento. 

Disse que apesar de este ser um documento contabilístico, não deixa de ser 

influenciado pelo passado e que define escolhas para o futuro; disse que teve o 

cuidado de solicitar aos serviços outros documentos previsionais referentes a outros 

anos, para perceber o estilo, o modo e enquadramento estratégico para a realização 

deste tipo de documento, e o que encontrou foi um exercício de absoluta zanga com 

o passado, onde referia muitas vezes obras de um passado muito afastado, e o que 

se fez agora foi optar pela transparência com que se enfrenta os problemas, sem 

escamotear a situação real; este é um orçamento marcado por uma estratégia bem 

definida e com rigor e está enquadrado em 5 eixos que correspondem ao 

crescimento e desenvolvimento do concelho; solidariedade, bem-estar e coesão 
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social; espaço público qualificado; política cultural de qualidade e de efeito 

persistente, no desporto como fator de bem-estar e motor económico e consolidação 

de um ambiente sustentável. Estes eixos são fundamentais de atuação do Município 

e estará presente em todos os orçamentos que forem lançados porque é uma 

estratégia fundamental. 

Apesar do esforço o Município terá de desembolsar 750 mil euros nos próximos 7 

anos para uma contribuição prevista para o Fundo de Apoio Municipal criado pelo 

Governo Central, para poder pagar dívidas de outros municípios, sendo que, os 

municípios beneficiados são aqueles que têm uma divida 3 vezes superior à receita 

em cada ano, são aqueles que não conseguem sequer pagar os salários, pelo que, 

quem vai pagar esses salários são os outros municípios que estão bem 

financeiramente ou mal, que é o caso do Município de Caminha, somos aqueles que 

iremos sofrer porque não temos muita capacidade financeira para poder ocorrer aos 

outros municípios. 

Referiu ainda, que foi com agrado que foram acomodadas algumas propostas 

enviadas pelo Vereador Flamiano Martins como a valorização do parque informático 

escolar e o aumento das transferências para as juntas, mas muitas outras não o 

podíamos fazer, como isentar as taxas pagas nas obras sendo esta uma base de 

receita para o Município. 

Disse que foi o responsável pela implementação do orçamento participativo em 

Lisboa e que ainda hoje é um exemplo a nível nacional, e será instituído um 

processo de orçamento participativo durante o ano 2015 em Caminha e por isso este 

não vem acomodado no orçamento em termos contabilísticos porque enquanto o 

processo decorre não é necessário prever nenhuma verba, só quando houver uma 

decisão sobre quais as obras a fazer no ano seguinte, aí sim, será necessário haver 

dotação orçamental.  

Acrescentou que este é um orçamento que apresenta uma previsão de despesa de 

21 milhões de euros (a que corresponde a mesma previsão de receita), o que 

representa uma subida de cerca de 4% relativamente ao ano anterior. Este 

orçamento é dos mais baixos apresentados porque está sem artificialismos ou 
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maquilhagem contabilística, ou seja, é um orçamento real, verdadeiro e está de 

acordo com as regras daquilo que é o orçamento de estado e com aquilo que está 

previsto na lei. Este é um orçamento que sobe no que é para investir e desce em 

despesas correntes e despesas com pessoal.  

Referiu também que, apesar das dificuldades, há que destacar as duas descidas da 

taxa de IMI em menos de 10 meses, a redução do preço da fatura da água através 

da ação sobre a taxa de resíduos, a descida da taxa variável de IRS, a promoção de 

ações de redução de preços na ligação ao saneamento.  

Disse que é um orçamento que aposta num investimento superior em 20% ao ano 

anterior, sendo esta uma opção política, porque incrementa a despesa, logo a 

aposta, nas áreas da educação, cultura e desporto. 

De destacar ainda o esforço do Município na componente de investimento prevista e 

a aposta em obras tão estruturantes como a nova biblioteca municipal, a reabilitação 

do Mosteiro de São João d’Arga, a ecovia do Rio Minho em Seixas e Lanhelas, a 

ecovia que liga Caminha a Esposende, áreas de apoio à praia da Foz do Minho e 

áreas de apoio ao campo do Âncora Praia e praia junto da Duna dos Caldeirões, 

alargamento do saneamento e das redes de escoamento de águas pluviais, o 

alargamento da rede municipal de percursos pedestres, apoiando ainda a 

construção civil e seus satélites mas também as empresas que beneficiam da 

incrementação do turismo, da valorização da cultura e da divulgação das 

potencialidades do concelho no lazer e desporto.  

Este orçamento respeita as premissas de “mais emprego, mais diálogo e melhor 

futuro” e reforça “a estratégia do Município assente nos cinco eixos estratégicos que, 

fundidos, correspondem a uma visão de desenvolvimento, modernidade e coesão do 

nosso concelho.  

Por fim disse que este orçamento não deixa de ser influenciado pelo passado, em 

uma gestão rigorosa realizada no último ano, que permitiu gastar menos 2,8 milhões 

de euros entre setembro de 2013 e setembro deste ano, para poder alavancar o 

investimento em Caminha, sem escamotear a situação real, porque não esconde as 

dificuldades, e acomoda os montantes das dívidas, incluindo mais de 1 milhão de 
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euros em processos perdidos em Tribunal, mas os constrangimentos não impedem o 

investimento.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse, relativamente aos processos perdidos 

em tribunais, que lamenta que tal esteja a ser falado, porque o do Dr. Dionísio já 

vinha do Partido Socialista e o da Quinta da Barrosa já estava orçamentado e 

cabimentado em 2013, e só não pagaram porque não quiseram, porque tinham mais 

de 2 milhões de euros no banco e poderiam tê-lo feito. Os dos funcionários, foram os 

mesmos que os interpuseram contra a câmara e a mesma só se defendeu. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que quanto ao convite para participar 

no orçamento, pensou que os outros Vereadores também teriam sido convidados e 

mesmo todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal. 

Relativamente ao orçamento disse que não percebe aonde está o aumento para as 

juntas de freguesia, para a educação, porque ao analisar os números existe uma 

diminuição de 21% nos valores das transferências para as juntas.  

Quanto aos processos judiciais disse que está-se nas “tintas para isso”, porque o 

que estamos a analisar é um orçamento para o próximo ano, se existem processos 

judiciais que foram colocados por outras pessoas e não pelo Município, isso ocorre 

em todos os Municípios e terão que resolver. 

Quanto à oposição, se esta não foi bem tratada noutros executivos, é mau, mas isso 

não é verdade porque foi sempre ouvida e com mais tempo do que nos foi dado 

agora. 

 
O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que as transferências correntes para as 

Freguesias nos acordos de execução eram de 134.500 mil euros, e este ano 

sofreram um acréscimo de 7%. A diferença que existe entre um orçamento e outro é 

que existiam dívidas avultadas, quando tomaram posse em 2013 e passaram para o 

ano seguinte e agora isso não acontece porque não temos um valor avultado de 

dívidas a passar para 2015. 
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O Senhor Presidente disse que no ano passado houve a necessidade de colocar 

em orçamento a maior parte dos valores assumidos pelo executivo anterior e não 

pagos às Juntas de Freguesia, é o que não vai acontecer este ano, porque está-se a 

pagar. Afirmou que as transferências realizadas para as Juntas de Freguesia, nunca 

foram tão grandes, trata-se de meio milhão de euros, para se fazer obra e estas 

assumirem as despesas para o próximo ano. Disse ainda que a Câmara Municipal 

está preocupada com a carga fiscal que está a ser aplicada sobre os munícipes de 

Caminha e perante isto o executivo decidiu baixar o IMI pela segunda vez 

consecutiva em menos de 10 meses, mas os Senhores Vereadores do PSD 

preocupados até votaram contra esta tomada de posição. 

Por fim disse que os processos judiciais não podem ser ignorados e alertou o 

Senhor Vereador Flamiano que não se esteja nas tintas para este tipo de processo, 

porque estes processos não são externos à Câmara, e nós temos o dever de pagar 

as dívidas relativas às sentenças dos tribunais, e na verdade são 1.200 mil euros 

que este executivo todo tem o dever de encontrar soluções, porque este valor retira 

capacidade de investimento no concelho, e não arrisca ser acusado de crime de 

gestão danosa por causa de não pagar aquilo que tem o dever de pagar. 

Acrescentou que provavelmente terá de levar à consideração deste órgão a decisão 

de pedir um empréstimo à banca para fazer face as dívidas das decisões do tribunal.   

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que se está nas tintas para a 

argumentação do Sr. Presidente, porque recorre sempre ao passado, quando tem 

que olhar para o futuro e explicar as suas opções do presente. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva chamou a atenção do Sr. Presidente para a 

maneira como se defende dos ataques que lhe são feitos, porque o faz com 

ameaças. 
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Disse ainda que votaram contra o IMI por causa da isenção total dos prédios 

rústicos, porque entendiam que essa verba devia reverter a favor das juntas de 

freguesia.  

 

O Senhor Presidente disse que fala do passado quando é interpelado para falar e 

disse que o passado é fundamental para se poder observar. Disse ainda que tem de 

assumir a responsabilidade de pagar mais de 1 milhão de euros de dívidas porque 

tem de honrar as decisões tomadas pelos tribunais. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse, relativamente à Quinta da Barrosa, que 

não o atual executivo não pagou porque não quis, uma vez que a divida estava 

assumida e cabimentada. 

 

O Senhor Presidente disse que não pagou porque não havia capacidade financeira 

para suportar essa despesa (não tinha dinheiro). 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 2 

votos contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins e Liliana Silva e 0 

abstenções. 

 

Declaração voto dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata: 

“Estamos contra esta proposta de orçamento- por duas razões fundamentais: 

1.ª — As razões de ordem politica: 

Este documento consagra no seu relatório um conjunto de parágrafos que mais não 

são do que a continuidade das atoardas bombásticas, repetitivas, desrespeitosas, 

até insultuosas, com as quais não podemos compactuar. 

Este documento é para 2015, mas a gestão de 2014 já foi orientada pelo documento 

que foi apresentado por esta maioria, daí que seja lamentável, mas entendível no 

rumo político que o atual executivo do Partido Socialista traçou para Caminha! 
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E o que traçou….que não disse ao eleitorado? Apoiar a abertura do Continente, no 

coração da Vila de Vila Praia de Ancora, sem ponderar outro local nem falar com a 

população sobre outras alternativas à instalação desta grande superfície, com todas 

as repercussões nefastas para o comércio local? 

E da abertura da Travessa do Teatro.....ou do projeto de uma passagem inferior? 

Nem uma referência neste Orçamento! 

E para a Escola de Vilarinho.....nada! 

E para a tão propalada Zona Industrial de Vilar de Mouros…nem uma palavra! 

E para o Festival de Vilar de Mouros…com apenas 16.000€. Será outro ano zero? 

E para a Quinta da Barrosa, cujo projeto deu entrada no IGESPAR apresentado pelo 

anterior executivo e as alterações aprovadas de desistência de construção do Bairro 

Social tem de entrar na proposta de revisão do PDM? 

Depois, sendo este um documento para 2015, como podem afirmar no próprio 

documento, que a primeira prioridade desta proposta, como todas as que se 

seguirão até termino do mandato, é a de enfrentar e resolver o desequilíbrio das 

contas municipais e, pasme-se, citam, como exemplo, o prejuízo do exercício de 

2013 de quase um milhão de euros mas não dizem que o prejuízo de 2014, até 

Outubro foi de 1,3 milhões! 

Mais grave...a despesa de 2014 foi executada com o vosso orçamento! 

Mais grave ainda…a despesa de 2013 foi executada sem estar orçamentada, quer 

pela obrigatoriedade do pagamento dos salários quer de outros encargos, com os 

quais os município não estaria a contar, logo não podem referir-se aos resultados 

líquidos do exercício de 2013 sem dar essa explicação corno não podem referir-se 

aos resultados líquidos até Outubro de 2014 sem que o executivo PS assuma o 

falhanço das contas de exploração de 2014. 

Como ainda é de uma gravidade extrema este executivo afirmar que só no primeiro 

semestre de 2014 ter conseguido economizar 1,2 milhões quando a conta de 

exploração entregue aos vereadores, com os resultados até Outubro de 2014, 

aqueles são negativos numa dimensão nunca vista! 
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O PSD está preocupado porque desde finais de 2012 fomos ouvindo mentiras sobre 

a realidade financeira do município, chegando ao ponto de se afirmar na 

comunicação social local que o executivo do PSD herdou 100 milhões da Câmara 

PS…, o que era uma mentira do tamanho de um camião! A verdade é que 

recebemos pouco mais de 1,5 milhões e tivemos de pagar — SEM ESTAR NAS 

CONTAS! — cerca de 400 mil euros ao Fundo Social Europeu! 

Mas depois fomos assistindo a outras afirmações de mentira, por exemplo, de que a 

Câmara teria dividas ao Aurélios Sobreiros, e como toda a gente sabia que aquela 

empresa estava com a obra do saneamento....era uma mentira fácil de aceitar! 

Mas era mentira e o PS serviu-se dela! 

2.ª As razões de ordem prática: 

Como se vê pelos dados apresentados, os impostos não baixam. 

É demagogia quando se diz que se diminui a carga de impostos (IMI) às famílias do 

concelho. 

Há um aumento da despesa: 9% na despesa de capital e 2% na despesa corrente 

apesar de uma baixa significativa nos valores dos juros. 

Estranhamos haver um aumento nas despesas com pessoal em 6%. Este executivo 

criticou duramente o executivo anterior e ainda aumenta as despesas nesta 

vertente? Apesar de ter afirmado que iria despedir pessoal, apesar de ter mesmo 

despedido e de ter anunciado aos quatro ventos que reduziu milhares nas 

prestações de serviços. 

Por outro lado, neste GOP e Orçamento 2015 não vemos referência a algumas 

questões complexas, tais como: canal de navegação do Ferry, Tec-Caminha e à 

Incubadora de empresas, projetos para fazer as prometidas passagens desniveladas 

Para terminar a declaração de voto deixo o meu repúdio pessoal a uma situação 

específica. A Câmara Municipal de Caminha vai ter de incluir no seu orçamento, 

contra vontade do presidente da Câmara, cerca de 107 mil euros para o Fundo de 

Apoio aos Municípios Endividados. È grave a falta de solidariedade do presidente ( 

já que Caminha receberá tudo ao fim de sete anos E COM JUROS ), e é grave o 
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facto de o presidente ter de assumir que afinal não era uma câmara sem dinheiro 

para um prego e que terá de ajudar na compra de pregos para outros municípios.” 

 

PROPOSTA N.º 02 – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS, FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE 

CONTENTORES E LIMPEZA URBANA E PRAIAS DO MUNICÍPIO DE CAMINHA- 

PEDIDO ESCLARECIMENTO/RETIFICAÇÃO ÀS PEÇAS DO PROCEDIMENTO 

 

Presente a ata n.º1 de 23 de outubro de 2014, do júri do concurso em epígrafe (que 

uma cópia fica anexa aos originais desta ata) da qual consta proposta de retificação 

a peças de procedimento. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que se trata de uma gralha no art.º 7 

do concurso em que ao dividir o montante do preço base pelos 8 anos não está 

bem, em vez de constarem 52 mil euros deveram constar 65 mil euros. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 0 

votos contra e 2 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins e Liliana 

Silva. 

 

PROPOSTA N.º 03 – 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 Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins e Liliana Silva e 0 abstenções. 
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E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram 16 horas e 35 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

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

secretariei. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, 29 de outubro de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

A FUNCIONÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


