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ATA NÚMERO 24/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA QUINZE 

DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E 

CATORZE 

 

Aos quinze 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 GUILHERME 

CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, presidente em exercício e com a presença dos 

Senhores vereadores, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, ANA SOFIA 

GARCIA BARROS SÃO JOÃO, FLAMIANO GONÇALVES MARTINS, LILIANA 

SOFIA BOUÇA SILVA E MANUEL SOUSA MARQUES. 

 

Não esteve presente o Senhor Presidente, cuja falta foi justificada. 

 

Iniciada a reunião, às 15 H 00, pelo Senhor Presidente em exercício, Guilherme 

Cesário Lagido Domingos foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente em Exercício Guilherme Lagido, saudou a Senhora 

Vereadora Ana São João pelo facto de ser mãe e pela disponibilidade que 

demonstra perante o serviço público. De seguida entregou uma resposta a um 

requerimento apresentado pelos Senhores Vereadores do PSD relativo ao Balancete 

Geral das Contas de Custos e Proveitos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins apresentou e leu três requerimentos: 
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1ª Requerimento: “Nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e do Código 

do Procedimento Administrativo, os vereadores do PSD, com a finalidade de 

esclarecer devidamente os munícipes, vem requerer a V. Exa uma relação de todas 

as despesas diretamente relacionadas com o Festival de Vilar de Mouros, 

nomeadamente da campanha de divulgação e promoção, preparação do Festival e 

despesas efetivamente realizadas no Festival.”  

 

2º Requerimento: “Nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e do Código 

do Procedimento Administrativo, os vereadores do PSD requerem a V. Exa. se digne 

fornecer cópia de todos os despachos exarados, entre 20 de março de 2014 a 05 de 

outubro de 2014, tanto pelo Sr. Presidente como pelos Sr. Vereadores sobre todos 

os assuntos relacionados com a gestão e direção dos recursos humanos afetos aos 

serviços municipais.” 

3º Requerimento: “Nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e do Código 

do Procedimento Administrativo, os vereadores do PSD, vem requerer a V. Exa uma 

listagem sequencial dos processos de obras entrados na Câmara, na qual esteja 

patente a data de entrada, data da informação e datas de despacho desde o início 

deste ano civil. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou o seguinte: 

Qual o ponto da situação do apoio da Câmara às empresas; que tipo de apoio foi 

realizado; que projetos estão em curso? Que projetos estão previstos? 

No executivo anterior fez-se um investimento sistemático, ponderado e integrado no 

apoio às empresas. Estava tudo em andamento no Caminhaempreende, no 

TEcCaminha. Que resta destes projetos. Foram abandonados ou não? Deitou-se 

dinheiro fora ou este executivo pensa desenvolver o Caminhaempreende? Quantas 

reuniões foram realizadas com os parceiros do TecCaminha? 

Se não querem continuar os nossos projetos, retirem-nos do site oficial da Câmara 

Municipal. Já têm um ano de governação. Mostrem o vosso trabalho! 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva perguntou sobre que titulo a Senhora 

Vereadora Ana São João se encontra hoje neste órgão, porque na ata pressupôs 

que se encontrava com suspensão de mandato ou ausência. Solicitou que lhe fosse 

fornecido cópia das suspensões de mandato dos outros Vereadores, como da 

Senhora Vereadora ou a respetiva comunicação de ausência. 

Deixou a nota de que não vê necessidade que se vá para blogs insultar os 

Vereadores da oposição, fazer denuncias e mesmo ameaças, porque nós somos 

pessoas que fomos eleitas e estamos aqui de forma honesta a fazer um trabalho. 

De seguida apresentou dois requerimentos que leu: 

1.º Requerimento: “Na qualidade de vereadores da Câmara Municipal de Caminha 

que têm o poder e o dever de fiscalizar o Executivo, vimos, ao abrigo da Lei 75/2013 

de 12/09, requerer a V. Exª. A seguinte documentação relativa ao Festival das 

Francesinhas e face às afirmação de v. exa. Em reunião de câmara de 1 de outubro 

de 2014: 

1. Autorização de ocupação da via pública; 

2. Autorização de ligação à rede de saneamento; 

3. Autorização de ligação à Iluminação pública; 

4. Autorização de comunicação para limpeza do espaço à empresa responsável pelo 

serviço. 

Mais, se espera que os 10 dias úteis, previstos na lei, sejam cumpridos.” 

 

2º Requerimento: “Na qualidade de vereadores da Câmara Municipal de Caminha 

que têm o poder e o dever de fiscalizar o Executivo, vimos, ao abrigo da Lei 75/2013 

de 12/09, expor/requerer a V. Exª. em base da fundamentação seguinte: 

1. Nos termos da LCPA, só podem ser assumidos compromissos até ao montante 

dos fundos disponíveis, e verificadas as condições seguintes, sob pena da 

respetiva nulidade, e sem prejuízo das responsabilidades aplicáveis: 

a) Conformidade legal e regularidade financeira da despesa; 
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b) Emissão de um número sequencial e válido de compromisso, refletido na 

ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente; 

c) Registo do compromisso no sistema informático de apoio à execução 

orçamental (do qual devem também constar, para além dos compromissos, os 

fundos disponíveis, as contas a pagar e os pagamentos em atraso, 

especificados pela respetiva data de vencimento) (art.º 5.º da LCPA e art.º 7.º do 

DL 127/201213); 

2. A prestação da informação das entidades abrangidas pelo art.º 2.º, n.º 1, da  

LCPA consubstancia-se no envio mensal de informação sobre fundos 

disponíveis… (mapas a enviar até dia 10 do mês seguinte a que respeita). 

Assim sendo e tendo em conta a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 

requer-se a V. Exª.  o seguinte: 

A. Modo de calculo dos Fundos Disponíveis (FD), segundo o artigo 5º do Dec. 

Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho; 

B. Cópia do cálculo dos Fundos Disponíveis retirada da aplicação POCAL, bem 

como cópia das listagens de pagamentos e compromissos (montantes que se 

colocam no calculo do FD); 

C. Cópia do documento enviado mensalmente para as entidades competentes, 

segundo o n.º  5 do artigo 7º do Dec. Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho, com início a 

Janeirode2014. 

 Mais, requer a V. Exª. que a partir da presente data a documentação atrás 

mencionada seja junta à documentação “suporte” à 2ª reunião ordinária de cada 

mês.” 

De seguida sublinhou que na última reunião de Câmara tinha sido esclarecido que a 

Segurança Social em Vila Praia Âncora encerrava num espaço e ficaria validada a 

abertura em outro local. Mas as noticias que vem na comunicação social são 

verdadeiras atoardas e mesmo no próprio site do Município vem a falar mal do 
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governo, quando coloca que o contrato das instalações foi denunciado com o 

proprietário, o que não é verdade, apenas o serviço da Segurança Social vai mudar 

de local. Dever-se-ia agradecer todo o esforço que este Governo tem feito em 

investir no nosso concelho, como está a fazer no Portinho de Vila Praia de Âncora, 

onde investe mais de meio milhão de euros; na limpeza da mata do Camarido; na 

intervenção das Dunas de Moledo, estamos a pedir ajuda para a resolução do 

problema do ferry-boat.  

Relativamente ao que foi dito na última Assembleia Municipal sobre as contas do 

Pael disse que queria deixar algumas considerações: O interveniente pegou no 

anuário e disse o titulo “Municípios apoiados pelo Pael” com aumento da divida a 

curto prazo. Pois, fomos apoiados pelo PAEL, era de conhecimento público. Até aqui 

nada de novo, até que chegamos ao quadro em específico, onde só foi frisado o 

aumento de dívida em cerca de 7 milhões. Isto surge da seguinte maneira: 

No final de cada ano, os executivos enviam a informação solicitada pela Ordem dos 

técnicos Oficiais de Contas (OTOC), a qual acredita na boa fé dos municípios. 

Mas o que não se esperava é que fossem cometidas no nosso município tantas 

incoerências na contabilização dos dados, e porquê? 

Como contabilizam uma divida a ser paga em 23 anos? Sendo esta uma divida de 

longo prazo, certo.  

Exatamente, mas estes senhores, ardilosamente contabilizaram a divida das 

piscinas de longo prazo como sendo de curto prazo, sem respeitarem o contrato de 

arrendamento já assinado, esquecendo-se que para contabilizarem esta divida de 

forma diferente, e porque é plurianual, teria de constar em orçamento, PPI e ser 

levada a Assembleia Municipal. 

Nas contas do Caminhaequi (parceira do muncípio) não refere que o município 

tenha qualquer dívida para com eles, mas o município vem dizer que lhes deve 5 

milhões.  

Receberam ou têm a receber cerca de 600 mil euros de juros por ser um contrato de 

arrendamento, mas contabilizaram para dar a informação à OTOC como sendo uma 

locação financeira. 
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Não respeitaram nada e enviaram para a OTOC informações, que normalmente a 

OTOC aceita como sendo verdadeiras porque acredita na boa fé dos municípios, até 

que alguém vem dizer que não está bem.  

Esta informação serviu para muscular a mentira de que a câmara tinha uma dívida 

de curto prazo gigantesca. 

Não podemos considerar 5 milhões de dívidas de curto prazo, de algo que é para 

ser pago em 23 anos. 

 

De seguida leu o seguinte requerimento: 

“Os Vereadores do PSD na Câmara Municipal de Caminha vêm solicitar a V.Ex.cia a 

seguinte documentação: 

– Cópia da informação interna e consequente despacho sobre o lançamento da 

verba de 5.065.981,42€, no final de 2013, referente à piscina municipal; 

– Balancete das contas orçamentais e patrimoniais, onde tais movimentos estejam 

reflectidos; 

- Informação sobre qual a rubrica do PPI ou do Orçamento 2013 que enquadrou tal 

lançamento; 

– Extracto de conta corrente da Caminhaequi, na parte resultante deste lançamento; 

– Cópia da reconciliação ou informação de saldos de conta corrente, entre o 

município e a Caminhaequi; 

– Cópia da listagem remetida à DGAL com as facturas vencidas e não pagas, 

referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2013. 

– Balanço à data de 18.10.2013; 

– Balanço à data de 31.10.2013; 

– Balancete da conta de fornecedores de Imobilizado, em 18.10.2013; 

– Balancete da conta de fornecedores de Imobilizado, em 31.10.2013; 

- Balancete da conta de fornecedores de Imobilizado, em 31.12.2013.” 
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Reforçou que existe um contrato de arrendamento com a Caminhaequi. 

Disse ainda que esta é uma situação grave uma vez que o prazo médio de 

pagamento do município de Caminha já vai em 135 dias, o que significa que só 

podem utilizar 75% da receita mensal. E ainda não veio a reunião de Câmara 

nenhuma alteração orçamental e é nossa convicção de que todas as cabimentações 

estão a ser feitas com base em 100% da receita. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse, relativamente à Segurança Social em 

Vila Praia de Âncora, que a procura de um outro local já vinha de trás, porque o Dr. 

Paulo Vale já tinha entrado em contacto com o anterior executivo, e chegou a 

propor-se que essas novas instalações fossem no Centro de Coordenador de 

Transportes, uma vez que já lá estão outros serviços a funcionar, como os da 

Câmara Municipal e assim centraríamos a prestação dos serviços à população. 

Perguntou se a Câmara Municipal já propôs novo local de funcionamento da 

delegação da Segurança Social em Vila Praia de Âncora. 

 

O Senhor Presidente em Exercício Guilherme Lagido, em resposta à Senhora 

Vereadora Liliana, informou que a Senhora Vereadora Ana São João apenas se fez 

substituir nas reuniões e que a partir de agora estará presente apenas nas reuniões 

de Câmara. 

Quanto aos blogs que mencionou não se pode pronunciar uma vez que não 

frequenta esse tipo de site. 

Relativamente à intervenção das contas, referiu que esse assunto foi referido na 

última Assembleia Municipal e não deveria ser aqui discutido. Frisou que no 

momento ficou surpreendido pelo facto dos representantes da bancada do Partido 

Social Democrata não se manifestarem, e o relatório que a Senhora Vereadora fez 

menção é o mesmo que foi referido nessa Assembleia Municipal e está validado 

pelo Tribunal de Contas, com base na informação que o Município 

responsavelmente fornece, informação essa devidamente auditada pelos auditores. 
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 O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que as contas foram apresentadas e 

aprovadas na Assembleia Municipal e posteriormente remetidas para o Tribunal de 

Contas, DGAL, IGF, e se estas entidades questionarem sobre o que lhes foi 

apresentado, a seu tempo o deverão fazer, o que até ao momento ainda nada 

disseram. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que no Regimento em vigor da 

Assembleia Municipal os Vereadores da oposição não se podem manifestar, uma 

vez que este não o permite. Sugeriu que para situações como esta o Regimento 

deveria permitir que houvesse defesa, propondo a alteração à alínea respetiva. 

Relativamente às contas que foram faladas na Assembleia Municipal, disse que 

também já tinham sido faladas em reunião de Câmara, e como o Senhor Vereador 

Rui disse e muito bem, que estão válidas, e sabemos que funciona assim em todos 

os Municípios. Mas com este Município existe alguém que está a questionar as 

contas que foram apresentadas nas instâncias devidas. 

 

O Senhor Presidente em Exercício Guilherme Lagido disse, relativamente ao 

Regimento da Assembleia Municipal, que este foi aprovado por unanimidade na 

última sessão da Assembleia Municipal, e nessa sessão curiosamente é que falaram 

da questão das contas. 

Relativamente à delegação da Segurança Social em Vila Praia de Âncora, disse que 

o Município colabora com o Governo, mas não podia deixar de manifestar a sua 

preocupação da forma como o Governo gere os serviços descentralizados da 

Administração Central. O Governo atua sistematicamente da mesma forma para este 

tipo de processo, primeiro diz que vai encerrar, depois deixa uma porta aberta como 

o fez com as Finanças, os Tribunais e agora está a acontecer com a Segurança 

Social. E aquilo que o Município fez foi alertar a população para um problema, uma 

vez que existe um conjunto de pessoas do Vale do Âncora que poderão ficar sem 

esse apoio. Disse ainda que o Município já sugeriu dois espaços em Vila Praia de 

Âncora e no momento aguarda uma resposta por parte da Segurança Social.  
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A Senhora Vereadora Liliana Silva sublinhou que aquilo que a Secretaria de 

Estado disse, é que nunca esteve em causa a saída da Delegação da Segurança 

Social de Vila Praia de Âncora, apenas a sua descentralização. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2014/10/01 

 

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 de 01 de outubro passado. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva sugeriu que se procedesse a algumas 

alterações na página 6, em que aquilo que o Senhor Presidente declara e está em 

gravação é “um alto representante” e não “foram representantes”. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que como na proposta da Ceval se 

tinha retirado o texto, então na proposta referente à Etap também se deveria ter a 

mesma postura, ou então, colocar na primeira proposta o texto e dizer o porquê de 

ser retirada. 

 

O Senhor Presidente em Exercício Guilherme Lagido, disse para se manter o 

formato que ficou decidido anteriormente em reunião de Câmara, retirando o texto 

das propostas. De seguida submeteu à votação a ata. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Presidente em Exercício, e 

dos Senhores Vereadores Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 
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Marques 0 votos contra e 1 abstenção da Senhora Vereadora Ana São João por não 

ter estado presente. 

 

PROPOSTA N.º 02 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2014/09/17 

 

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 de 17 de setembro passado. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Presidente em Exercício, e 

dos Senhores Vereadores Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel 

Marques 0 votos contra e 1 abstenção da Senhora Vereadora Ana São João por não 

ter estado presente. 

 

 PROPOSTA N.º 03 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSE ESCOLAR DO 

ALUNO MÁRIO JORGE SANTOS CARVALHO 

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), nº 1, do artº33, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 

doenças” 

Assim, face à informação dos serviços do setor de ação social propõe-se que a 

câmara delibere isentar do pagamento do passe escolar do aluno Mário Jorge 

Santos Carvalho. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Presidente em Exercício, e 

dos Senhores Vereadores Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana 
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Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 04 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

DUAS PRESTAÇÕES- MARIA CLARA PINTO PINHEIRO ALVES CORREIA 

 

Considerando o elevado valor da fatura de água da consumidora supra referida; 

Considerando que a requerente não possui condições para proceder à liquidação do 

valor de uma só vez; 

Considerando que cabe à Câmara Municipal, apreciar e deliberar sobre o 

deferimento do pedido de pagamento em prestações; 

Considerando que nos termos da Lei os consumidores podem beneficiar deste 

pagamento tendo em consideração a Unidade de Conta; 

Propõe-se: que a Câmara Municipal delibere conceder ao requerente o benefício do 

pagamento da dívida em duas prestações, referente ao consumo de água do mês de 

agosto, da instalação nº17834. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Presidente em Exercício, e 

dos Senhores Vereadores Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 05 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – ANA PERFEITA CARVALHO FERNANDES SOUSA PEREIRA 

 

Considerando o elevado valor da fatura de água da consumidora supra referida; 

Considerando que a requerente não possui condições para proceder à liquidação do 

valor de uma só vez; 

Considerando que cabe à Câmara Municipal, apreciar e deliberar sobre o 

deferimento do pedido de pagamento em prestações; 

Considerando que nos termos da Lei os consumidores podem beneficiar deste 

pagamento tendo em consideração a Unidade de Conta; 
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Propõe-se: que a Câmara Municipal delibere conceder ao requerente o benefício do 

pagamento da dívida em duas prestações, referente ao consumo de água do mês de 

agosto, da instalação nº12779. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Presidente em Exercício, e 

dos Senhores Vereadores Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 06 – 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 Presidente em Exercício, e 

dos Senhores Vereadores Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Manuel Marques 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

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

a reunião quando eram 16 horas e 00 minutos, da qual, para constar e por estar 

conforme, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente em 

Exercicio e por mim que a secretariei. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, 15 de outubro de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCICIO  

 

___________________________________________ 

(Guilherme Cesário Lagido Domingos) 
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A Funcionária 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


