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ATA NÚMERO 2/18 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 17 DE 

JANEIRO DE 2018. 

 

Aos dezassete dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de LUÍS MIGUEL 

DA SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores Vereadores 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, LILIANA DE SOUSA RIBEIRO, RUI 

MIGUEL RIO TINTO LAGES, JOSÉ MANUEL MARTINS PRESA, PAULO PINTO 

PEREIRA e LILIANA SOFIA BOUÇA DA SILVA. 

 

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 os presentes e não havendo intervenções 

passou ao período da ordem do dia. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 1 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 

2018; 

 

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 
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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 

22 789 956 € (vinte e dois milhões,  setecentos e oitenta e nove mil, novecentos e 

cinquenta e seis euros), atingindo a parcela das atividades mais relevantes do 

município, devidamente discriminados no mapa do plano de atividades municipais, o 

montante de 1 013 000 € (um milhão e treze mil euros) e a parcela dos 

investimentos o valor de 6 872 128 € (seis milhões oitocentos e setenta e dois mil 

cento e vinte e oito euros), cujos projetos se encontram devidamente identificados no 

Plano Plurianual de Investimentos.  

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

Municipal as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2018, que uma 

cópia fica anexa à ata e dela faz parte integrante. 

 

O Senhor Presidente tomou da palavra para fazer o enquadramento do documento 

em apreço e começou por agradecer à equipa da Chefe de Divisão de Finanças e 

Administração Dra. Marlene Castilho o trabalho efetuado na elaboração deste 

documento GOP e Orçamento para 2018. De seguida explicou que este documento 

se enquadra na estratégia definida por este executivo que se tem vindo a 

desenvolver nos últimos quatro anos e que irá continuar. O valor deste orçamento, 

no contexto dos orçamentos dos últimos quatro anos, é o que vai mais longe na 

despesa, o que poderá pressupor uma leitura algo desatenta, e interpretar 

erradamente este valor, mas, contrariamente o aumento das despesas neste 

orçamento é na despesa de investimento. Este investimento deverá ser alicerçado 

nos fundos comunitários e por isso a receita e acomodar na despesa é uma receita 

que está assente em três pilares fundamentais: o primeiro pilar tem a ver com a 

receita proveniente de impostos e taxas; o segundo pilar assenta nas transferências 

do Estado; o terceiro pilar é o financiamento comunitário e para o qual se socorre 

este aumento no investimento. Este aumento no investimento vai servir para ocorrer 

a obras que se quer fazer ou iniciar em 2018 e no contexto do orçamento destacou a 
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obra da Escola Sidónio Pais em Caminha; as obras de requalificação da zona da 

Sandia em Vila Praia de Âncora; as obras de requalificação do centro histórico de 

Caminha; as obras de saneamento em Âncora, Vilar de Mouros e Argela. Enquanto 

o investimento cresce, a despesa corrente diminui, o que é uma boa notícia e obriga 

a encontrar soluções para acomodar o normal funcionamento da Câmara com um 

orçamento mais curto. O facto de haver uma concentração grande nas despesas 

correntes obriga a que setores e áreas do município sofram uma diminuição na 

previsão da despesa, o que provoca impactos em várias áreas, em que, por 

exemplo, não haverá aumentos nas transferências para as freguesias. Reforçou que 

a Câmara fará um grande esforço de investimento nas obras com financiamento e 

nas obras cujos procedimentos estejam em curso. No entanto é necessário tomar 

outras decisões em várias áreas. Por exemplo, alguns eventos que serão 

reformulados nas áreas do desporto e cultura, assim como outros eventos que terão 

mesmo que acabar. Também na área dos transportes haverá um corte muito grande 

no aluguer de transportes a ceder às associações, passando pela disponibilidade de 

veículos municipais. 

Portanto as áreas da cultura, desporto, lazer, transportes, comunicações, 

publicidade e assessorias irão sofrer cortes na despesa, o que naturalmente criará 

dificuldades nos diversos serviços. A par destes cortes, há áreas que estão 

salvaguardadas e não terão cortes, no caso das Juntas de Freguesia todo o valor 

previsto será adiantado e transferido para cada uma das Freguesias até ao final do 

1º trimestre de 2018. Na educação também não haverá cortes e todo o investimento 

previsto nesta área é muito superior ao que se tem vindo a fazer. 

A prioridade deste orçamento é a proteção civil, porque é um trabalho feito por este 

executivo ao longo dos últimos anos, tendo um reforço muito grande neste 

orçamento, nomeadamente nos projetos que a Câmara tem aprovados para criação 

das redes secundárias de proteção da floresta, a planificação nos planos da defesa 

da floresta contra incêndios para proteger os aglomerados habitacionais, a equipa 

de sapadores municipais que está em formação, a criação de duas equipas de 

intervenção permanente e os protocolos com instituições para a prestação de 
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serviços à Câmara no âmbito das competências que agora são claras com 

penalização para o município se não se fizer substituir aos proprietários que não 

fizerem as limpezas até 31 de maio, o que pode implicar um corte no FEF de 20%. 

Concluiu que este orçamento tem muito investimento e tem musculo para aguentar 

esse mesmo investimento, mas é também um orçamento que corta nas gorduras e 

na despesa corrente em todas as áreas, com três únicas exceções: Juntas de 

Freguesia, Educação e Proteção Civil. São estas as linhas gerias deste documento 

de GOP e Orçamento para 2018 que vão ao encontro das opções deste executivo e 

das decisões de acomodação da despesa e receita. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva cumprimentou os presentes e teceu os 

seguintes comentários políticos sobre o documento: 

- Relativamente ao discurso do Senhor Presidente disse não haver nenhuma 

novidade, uma vez que é igual ao que está escrito na proposta. 

- O texto introdutório faz referências recorrentes de um exercício de demagogia, de 

falta de rigor e falta de verdade em algumas matérias. 

- A referência à diminuição do desemprego e a criação de novas oportunidades é 

pura demagogia, uma vez que não se verificou no concelho a criação de novas 

oportunidades, bem como não foi criada nenhuma solução, nem nenhuma estratégia 

para a diminuição do desemprego no concelho. O que aconteceu efetivamente foi 

que o número de inscritos no Centro de Emprego diminuiu porque muitas inscrições 

foram retiradas, bem como muitas pessoas deixaram de receber o subsídio de 

desemprego deixaram de estar inscritas e não houve por parte do município uma 

estratégia de diminuição de desemprego, mas sim fruto de situações externas ao 

próprio município. 

- A afirmação no documento sobre o saneamento das contas públicas através de 

exercícios de rigor, transparência e contenção é no mínimo pura demagogia, porque 

quando se apresenta consecutivamente prejuízos superiores a um milhão de euros, 

não é ter um discurso sério. 
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- É referido novamente o pagamento de indeminizações, no entanto não refere 

quais, uma vez que são conhecidas duas que foram pagas no mandato anterior, não 

tendo sido cento e cinquenta mil euros que levaram a Câmara à ruina. 

- No documento faz referência à situação difícil que o município vive em termos 

financeiros a existência de alguns desequilíbrios na estrutura dos recursos humanos, 

mas não se verifica no documento qualquer regularização desta situação, pelo 

contrário existem mais quarenta e cinco pessoas a recibos verdes. 

- Referir responsabilidade na contenção na despesa, quando a despesa corrente 

aumentou sempre ao longo dos últimos quatro anos e a despesa com investimentos 

reduziu; 

- Afirma que este documento provisional apela ao rigor, com previsões de receita 

que no caso da água não existe uma única rubrica para o acordo de pagamento 

aprovado recentemente. 

- Faz referência que entendeu o município não subir impostos, apesar das grandes 

dificuldades que enfrenta, em virtude da ação estratégica da Câmara de não 

empurrar para os cidadãos e para as empresas a resolução dos problemas 

financeiros que enfrenta, o que é relativo, uma vez que a medida de aumentar a 

fatura da água penalizou fortemente os munícipes. 

Referiu ser chocante que o Senhor Presidente afirme em Assembleia Municipal que 

os recibos verdes são lugares de confiança política. Disse que as obras da Escola 

Sidónio Pais já deveriam estar praticamente concluídas, uma vez que foi anunciado 

que as obras iniciariam quando a Ancorensis fechou, assim como atualmente a 

Escola de Vila Praia Âncora ainda não tem condições para receber os alunos. 

Concordou que há efetivamente um aumento nesta área, mas prende-se 

essencialmente com as obras nas escolas, uma vez que a despesa corrente na 

educação desce cerca de 40%. As obras constantes no PPI como o Nó da Erva 

Verde não deveriam constar, uma vez que já são obras concluídas e inauguradas, 

portanto não são projetos de investimento para os próximos anos. Lamentou que um 

deputado do PS na Assembleia Municipal tivesse afirmado que a obra do Nó da 

Erva Verde já estava paga, quando na realidade não está. As transferências para as 
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Freguesias vão reduzir, ao contrário do que o Senhor Presidente disse, que 

anunciou uma medida muito interessante, mas que como foi reduzido o valor das 

transferências e como não há dinheiro terá que contrair um empréstimo para pagar 

às Juntas de Freguesia. Disse esperar que a aquisição de um autocarro seja mesmo 

uma realidade e não passe de anúncios que depois não se concretizam. 

Referiu que não se verificam nenhumas medidas fiscais amigas das famílias 

conforme é referido no documento e relativamente ao pagamento de indeminizações 

de processos judiciais disse que todos os executivos têm que pagar indeminizações. 

Chamou atenção que na página 10 do orçamento da despesa, a rubrica 0100213 

não está somada, pelo que o rigor não é o que o Senhor Presidente apregoa. 

Verificou também que o valor inscrito na rubrica da água de cerca de dois milhões 

de euros não chega para assumir o pagamento corrente de água mais os acordos 

de pagamento. Reforçou que o acordo de pagamento da água não está nesta 

proposta de orçamento. Alertou que o valor total das despesas de capital não está 

certo com o PPI, existindo um diferencial de cerca de cinquenta mil euros. Perguntou 

porque razão o FAM foi colocado no PPI. 

 

O Senhor Presidente agradeceu as reflexões da Senhora Vereadora Liliana Silva e 

solicitou à Senhora Chefe de Divisão de Finanças e Administração os 

esclarecimentos às questões colocadas pela Senhora Vereadora. 

 

A Senhora Chefe de Divisão de Finanças e Administração, Marlene Castilho, 

cumprimentou os presentes e esclareceu as dúvidas dos Senhores Vereadores.  

 

O Senhor Presidente explicou que o município não deve prever a receita e a 

despesa com os compromissos aprovados, deve também prever os financiamentos 

que não estão garantidos, mas que provavelmente poderão vir a estar garantidos. 

Nas águas é exatamente igual, cabendo ao executivo decidir mediante as contas do 

passado e o que se prevê. Por isso desde a aprovação do último acordo com as 

Águas do Norte, está-se a negociar um novo acordo para 25 anos e por isso é que 
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se prevê para este ano pagar a água corrente mais os acordos estabelecidos, o que 

é absolutamente normal. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que esta questão é de leitura política, a 

questão é que o valor inscrito não chega para pagar a água corrente mais os 

acordos de pagamento. Referiu que esta pode ser uma forma de camuflar algumas 

despesas para depois encontrar equilíbrio nas receitas. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que não se pode comparar 

financiamentos com este assunto da água, o que é surreal. 

Referiu que consecutivamente se anda a calcular os valores das águas de forma 

errada, o que já se arrasta há vários anos. Reforçou que o valor inscrito para a água 

é insuficiente para pagar a água corrente e os acordos de pagamento. 

 

O Senhor Presidente disse que este orçamento prevê pagar a divida que o PSD 

deixou e resolver os problemas atuais, por isso prevê-se pagar a água corrente mais 

os acordos de pagamento. Referiu que a previsão é que os acordos aprovados são 

agora possíveis negociar de forma mais favorável ao município. Disse também que 

não se pode afirmar que o problema da água deve ser resolvido e no meio do 

discurso afirmar que a fatura da água é muita alta, quando o valor da fatura da água 

é a mais baixa do Alto Minho. Por isso aproxima-se um debate sério sobre a água e 

espera que o maior partido da oposição não adote uma postura demagógica para 

que as pessoas entendam que é preciso aproximar os preços da água aos custos 

que a Câmara tem com a água. 

Relativamente às freguesias explicou que o valor diz respeito a um ano e não pode 

ser comparado com o do ano anterior que previa pagar valores de dois anos.  

Afirmou que nos últimos quatro anos a execução orçamental foi das maiores dos 

últimos tempos, uma vez que houve muitos problemas com a execução orçamental 

antes de 2013, onde houve orçamentos de 28 milhões de euros e depois só se 

gastava 21 milhões de euros. Não se verifica nestes orçamentos atuais previsão de 
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venda de património no valor de 2 ou 3 milhões de euros, porque isso era mentir às 

pessoas. 

Esclarece que não se recorda de afirmar que os recibos verdes derivam de 

confianças políticas, uma vez que são pessoas que trabalham nos mais diversos 

setores da Câmara e que são necessárias ao normal funcionamento dos serviços, o 

que representa um esforço muito grande da Câmara para manter estas pessoas. 

Disse que a Senhora Vereadora Liliana Silva continua a afirmar que as escolas do 

concelho não têm condições, quando as escolas ganharam uma batalha de 

credibilidade graças ao esforço e dedicação da Câmara, quando foi o Governo do 

PSD que não avançou com o projeto de requalificação da Escola Sidónio Pais em 

Caminha e foi este executivo que recuperou o projeto e garantiu o financiamento. 

Esclareceu que as obras não se podiam iniciar no ano em que a Escola de Vila Praia 

de Âncora se estava a adaptar a uma nova realidade com mais alunos. A obra da 

Escola Sidónio Pais em Caminha vai obrigar a transferir toda a escola para 

contentores o que irá causar enormes transtornos. Questionou se é mau ter criado 

mais salas e infraestruturas na escola de Vila Praia de Âncora, quando está previsto 

mais uma verba para a Escola de Vila Praia de Âncora no plano do Ministério da 

Educação para este ano, por forma a modificar a cobertura. 

Referiu que a Senhora Vereadora Liliana Silva não pode dizer que se baixou a 

despesa da educação com base na rubrica da educação, uma vez que estão 

previstos investimentos nas escolas inscritos no plano de atividades municipais, com 

programas para o insucesso escolar e apoio às disciplinas. 

Relativamente às obras que foram feitas esclareceu que vão ser pagas e por isso é 

que estão no orçamento, assim como as indeminizações a pagar aos herdeiros do 

Dr. Dionísio Marques; a funcionários despedidos ilicitamente; a um antigo Vereador 

do PSD que foi “corrido” da Câmara e que também pediu uma indeminização; e aos 

herdeiros da Quinta da Barrosa. Referiu que ainda não pagou nenhuma 

indeminização deste executivo, porque não há nenhuma condenação. 

Explicou também que depois de quatro anos em que o número de desempregados 

no concelho diminuiu para metade, houve uma nova dinâmica que tem criado postos 
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de trabalho e o turismo tem crescido mais do que a média nacional e regional, sendo 

o concelho que mais impostos devolve às famílias. 

Concluiu que este orçamento é o guião para os doze meses do ano, com a 

estratégia e opções para o exercício. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que a intervenção do Senhor Presidente 

foi muito demagógica, uma vez que não foram pagas faturas de água com dez anos 

como referiu e todos os executivos terão que pagar dividas dos seus antecessores. 

Afirmou que o PSD sempre esteve à altura de qualquer debate e o problema da 

água é transversal a todos os executivos, uma vez que o atual executivo nunca 

pagou as faturas da água, tendo também começado a acumular problemas. 

Achou curioso que o Senhor Presidente afirmasse que o anterior executivo fazia 

previsões com base em dívidas que ia receber, mas também o atual executivo esta 

a prever um novo acordo para a água e não tem nada aprovado. 

Esclareceu que não está contra nenhum trabalhador a recibos verdes, mas deve a 

Câmara efetuar os devidos procedimentos para tirar as pessoas destes vínculos 

precários, por forma a dar condições dignas aos trabalhadores. 

Concordou que o Senhor Presidente fez passar bem a mensagem de que o PSD 

estava contra a escola pública, o que é uma mentira muito grande. A questão é que 

a Escola de Vila Praia de Âncora acolheu repentinamente um elevado número de 

alunos provenientes da Ancorensis.  

Afirmou que o Senhor Presidente faltou à verdade em relação às obras a Escola 

Sidónio Pais, uma vez que as mesmas não avançaram mais cedo por haver 

problemas no projeto, nomeadamente com a estacaria. 

Relativamente às obras do Nó da erva Verde esclareceu que a obra já está 

concluída e está incluída no PPI como sendo um grande investimento para este ano. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que o Senhor Presidente comparou um valor 

dado a uma cooperativa de ensino com o investimento realizado na Escola de Vila 

Praia de Âncora, no entanto o dinheiro que o Ministério dava à Cooperativa para 
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cada aluno, continua a gastá-lo em outra escola, tendo o Agrupamento aumentado 

os seus custos de funcionamento. 

Referiu que espera que a rubrica da água chegue para pagar todas as despesas 

com a água corrente e os acordos de pagamento. 

Sugeriu que em anos futuros possa ser entregue a execução orçamental do ano em 

curso com a proposta de orçamento para o ano seguinte, por forma a se efetuar uma 

melhor análise dos documentos. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro e Rui Lages, 3 votos contra 

dos Senhores Vereadores José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva e 0 abstenções. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva leu a seguinte declaração de voto em nome dos 

Senhores Vereadores do PSD: 

“Declaração de Voto dos Vereadores do PSD - GOP e Orçamento 2018. 

Reunião de Câmara 2018/01/17. 

Os Vereadores do PSD votam contra este documento (GOP e Orçamento 2018) por 

terem concluído que continua a ser um mero manifesto eleitoral do Partido 

Socialista, sem acrescentar nada de novo ao que tem sido feito em anos anteriores. 

É um orçamento enquadrado em promessas, com imensas omissões perigosas 

sobre a realidade financeira do Município, com muitos erros e divergências nos 

mapas de apoio. 

Diríamos que é um orçamento que, não querendo assumir o estado de ruína 

financeira, vai brincando com os números, com promessas vãs e com supostos 

investimentos que, afinal, são obras que já estão realizadas, acabadas e 

inauguradas, mas que voltam a incluí-las no PPI. 

Vejamos então: 

- No mapa do PPI os valores totais são de 6.872.128 euros, mas os valores de 

aquisição de capital inscritos no orçamento são 6.819.001 euros, refletindo desde 

logo falta de rigor. 
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Mas há mais: 

a) também a rúbrica de aquisição de viaturas está diferente do Orçamento para 

o PPI.  No orçamento constam 104.000 euros e no PPI surgem 50.000 euros; 

b) no orçamento tem uma conta de classificação económica 07.01.13 designada 

de INVESTIMENTOS INCORPOREOS e no PPI estão dois projetos de 

infraestruturas em baixa; 

c) no mapa do PPI está uma verba de 107.127 euros, de transferência para o 

FAM - Fundo de Apoio Municipal e no orçamento está na rúbrica de Ativos 

Financeiros. Recordamos, a título de curiosidade que, em 2017 esta verba só estava 

inscrita em orçamento. 

-  O Mapa do PPI tem projetos inaugurados em 2017, como o Nó da Erva Verde em 

Vila Praia de Âncora, por exemplo, que ainda constam como projeto para 2018, pelo 

valor total. Fica aqui registado também o facto da obra não ter sido paga, 

contrariamente ao que foi proferido por um deputado municipal do Partido Socialista, 

em plena AM de dezembro, e assentido pelo próprio Presidente da Câmara.  

Existem outras obras no Mapa do PPI que estão concluídas, só não estão pagas. 

Desta forma aumenta ficticiamente o investimento global, o qual, em bom rigor, 

corresponde ao ano eleitoral 2017, em que o executivo mandou fazer as obras, mas 

não pagou um cêntimo de cada uma delas. 

- Também não vimos uma única linha sobre o segundo acordo de pagamento à 

empresa Águas do Norte, aprovado em dezembro de 2017, com dívida de novembro 

de 2015 a novembro de 2017, na ordem dos 5.376.042.79 euros a que acrescem 

491.933.17 euros de juros. Este encargo vai sobrecarregar financeiramente as 

depauperadas finanças do Município em cerca de 98.000 euros mês, durante 5 

anos. 

- Também não vimos uma única linha com a preocupação pelo pagamento da outra 

dívida, referente ao primeiro acordo de pagamento de faturas em atraso, também da 

responsabilidade da gestão socialista no período entre março 2014 a outubro 2015 e 

que está a onerar financeiramente os cofres do Município em cerca de 50.000 

euros/mês e onde já foram acrescidos mais cerca de 400 mil euros de juros. 
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- Ora, em 2018, tendo que pagar as obras eleitoralistas de 2017, que totalizam um 

valor de cerca de 1 milhão de euros, tendo que pagar as prestações do primeiro 

acordo, que são 12x50.000 = 600.000 euros e as prestações do segundo que são 

12x100.000 = 1.200.000 euros, o que dá cerca de 2,8 milhões, a pergunta que se 

coloca é:  Como vai o executivo conseguir pagar estes encargos mensais das 

prestações das obras de 2017 e ainda as faturas mensais da água e do saneamento 

que se cifram em cerca de 150 mil  euros/ mês em média? 

Alertamos para o facto de que o orçamento não tem receita prevista para este 

encargo financeiro de cerca de 2,8 milhões. 

- Nos anos de 2014, 2015, 2016 o Município elaborou orçamentos, retoricamente 

bem recheados, mas que se revelaram um fracasso financeiro de grandes 

dimensões com prejuízos de 1,7 milhões, 1,6 milhões e cerca de um milhão em 

2016, respetivamente.  

Ora, em 2018, ao serem acrescidos os cerca de 500 mil euros de juros do acordo de 

pagamento das faturas de água irá aumentar os já avultados prejuízos.  Aliás, a 

situação financeira é confessada por escrito nas negras informações financeiras 

assinadas pelo presidente, onde reconhece que os compromissos assumidos a 

fornecedores aumentam assustadoramente e as disponibilidades desceram aos 

mínimos (às vezes a menos do que os mínimos) tendo que recorrer ao dinheiro das 

cauções para fazer face a problemas de tesouraria. 

- Não podemos esquecer outra omissão deste orçamento, no que se refere ao 

impacto negativo que a revisão do PDM teve junto dos munícipes, empresários e 

investidores. Não há, neste orçamento, um plano de aquisição de terrenos para 

implantação de empresas ou para a elaboração de planos de pormenor com vista ao 

alargamento das zonas empresariais. Não existe uma medida concreta que vise o 

fortalecimento do sector empresarial do nosso concelho. Este orçamento é um 

verdadeiro vazio nesta matéria. 

- Como prova de que os sucessivos orçamentos, apresentados pelo Partido 

Socialista, estão constantemente errados é a constatação de que o Município de 

Caminha termina o 3º trim. 2017 com um prazo médio de pagamento de 185 dias 
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estando na lista dos piores pagadores do país. E, para este atraso, não contam os 

pagamentos das faturas da água, porque essas tinham cerca de 720 dias em 

dezembro de 2017 (porque estavam sem pagar desde novembro de 2015 até 

setembro de 2017). Aliás, não compreendemos o truque que ilude a entidade 

fiscalizadora desta matéria, uma vez que em setembro 2017 a Câmara tinha o seu 

maior credor com 720 dias de atraso nos pagamentos. 

- Referindo-nos à tão propalada redução de despesa, cumpre-nos dizer que ficamos 

preocupados com a redução orçamental nalgumas rúbricas. Em 2018, as 

manutenções deverão ser virtuais, já que reduzem essa verba orçamental para 

30.000 euros anuais. 

Em suma, estamos na presença de Grandes Opções de Plano e Orçamento para 

2018 que, à semelhança dos últimos anos, não evidencia um plano estratégico 

futuro para o nosso Concelho, e não evidencia nenhuma estratégia de resolução dos 

graves problemas financeiros e nos mantém no abismo financeiro, em que nos 

colocaram. 

-Os Vereadores do PSD Caminha- 

Caminha, 17 janeiro 2018. 

 

PROPOSTA N.º 2 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO PARA 

O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018; 

 

Conforme preceituado no art.º 50º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro os 

empréstimos a curto prazo são contraídos apenas para ocorrer a dificuldades de 

tesouraria. 

Assim, conforme proposta dos serviços que fica a fazer parte integrante desta ata, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o convite às instituições 

bancárias do concelho para a contração de um empréstimo de curto prazo, conforme 

o estipulado nos art.º 49º e 50º da Lei 73/2013, de 3 de setembro. 
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O Senhor Presidente explicou que se trata de um empréstimo de curto prazo para 

pagar no ano em que é contraído. Os empréstimos contraídos por este executivo 

serviram para pagar condenações. Este empréstimo irá ser para pagar a segunda 

prestação aos herdeiros do Dr. Dionísio Marques, a segunda prestação aos 

herdeiros da Quinta da Barrosa e também será para adiantar as transferências de 

2018 às Juntas de Freguesia. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro e Rui Lages, 0 votos contra 

e 3 abstenções dos Senhores Vereadores José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva. 

 

PROPOSTA N.º 3 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 

PROPOSTA DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, N.º 3, DO ART.º 6º, DA LEI 

N.º 8/2012, DE 21 DE JUNHO, REPUBLICADA PELA LEI N.º 22/2015 DE 17 DE 

MARÇO; 

 

Considerando o regime previsto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), que 

estabelece as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em 

atraso das entidades públicas; 

Considerando as alterações introduzidas pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março à 

citada Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, designadamente o número 3 do art.º 6.º, 

onde agora se lê: “Nas situações em que o valor do compromisso plurianual é 

inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n. º 1 do artigo 22.º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a competência referida na alínea c) do n. º 1 pode ser 

delegada no presidente de câmara.” 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 

- Solicitar à Assembleia Municipal que delibere delegar no Presidente da Câmara 

Municipal a competência para a autorização prévia de compromissos plurianuais, 

nas situações em que o valor do compromisso é inferior ao montante a que se refere 
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a alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (€ 

99.759,58), de forma a tornar mais céleres os procedimentos que envolvam a 

assunção de tais compromissos plurianuais, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 

6 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação atual; 

- Que a presente deliberação produza efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2018 e 

até 31 de dezembro de 2018. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro e Rui Lages, 0 votos contra 

e 3 abstenções dos Senhores Vereadores José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva. 

 

PROPOSTA N.º 4 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL O 

PEDIDO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DE ATIVIDADE PECUÁRIA NA 

FREGUESIA DE VILAR DE MOUROS – REQUERENTE: JOAQUIM JORGE 

CASTANHEIROS PINTO; 

 

O requerente supra referido vem solicitar o reconhecimento de Interesse Municipal 

para regularização da sua atividade pecuária de criação de ovinos e aves, nos 

termos da alínea a), nº 4, do art.º 5º, do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de Novembro; 

Atendendo a que a atividade desenvolvida garante dois postos de trabalho 

permanente, com previsão de criação de mais dois postos de trabalho a curto prazo, 

para além da gestão de cerca de nove hectares de área de terreno, considera-se 

que existe interesse público municipal na atividade referida, conforme despacho do 

Ex.mo Senhor Vereador da área do pelouro; 

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

Municipal o reconhecimento de Interesse Municipal para regularização da atividade 

supra referida. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 



 

 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  C a m i n h a 

Ata 2/18 de 17/01/2018 
 

 

16

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 5 – 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 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Paulo Pereira e Liliana Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

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

quando eram 16 horas e 45 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, 17 de Janeiro de 2018 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


