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ATA NÚMERO 46/15 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 16 DE 

SETEMBRO DE 2015. 

 

Aos dezasseis dias do mês de setembro 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, ANA SOFIA GARCIA  

BARROS SÃO JOÃO, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SIL VA, FLAMIANO 

GONÇALVES MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA E VAND A MARIA DA 

CUNHA PÊGO. 

 

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

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

O Senhor Presidente cumprimentou todos os Vereadores, funcionários municipais, 

público presente e o jornalista, de seguida solicitou a introdução na ordem do dia de 

mais duas propostas; uma relativa a “Alteração da Minuta do Contrato do 

Procedimento do Concurso Público Internacional para a Prestação de Serviços de 

Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos, Fornecimento, Manutenção e 

Lavagem de Contentores e Limpeza Urbana do Município de Caminha”; outra 

relativa a “Atribuição de um subsídio ao Agrupamento de Escolas Sidónio Pais para 

apoio na aquisição de uma máquina de lavar loiça”. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que conhece pessoalmente o 

problema da máquina de lavar loiça, e atendendo a isso, não se opõe à sua inclusão 

na ordem de trabalhos. Relativamente à outra proposta referiu que sistematicamente 
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são remetidas propostas à última da hora, por isso disse que não teve tempo de a 

analisar pelo que não aceita que seja incluída na ordem de trabalhos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não aceita a inclusão das duas 

propostas na ordem de trabalhos porque não teve tempo de analisar o seu 

conteúdo, bem como, o Agrupamento de Escolas Sidónio Pais pode efetuar o 

pagamento da máquina de lavar loiça a noventa dias, pelo que o subsídio pode ser 

apreciado e votado na próxima reunião de Câmara. 

 

O Senhor Presidente  disse que desde o início do mandato houve sempre um bom 

principio de que as propostas extra agenda fossem aceites por unanimidade. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que na proposta de alteração da 

minuta do contrato, poderá ficar em causa a assinatura do contrato e o envio para 

visto do Tribunal de Contas e as consequências que daí advirão. Por outro lado 

percebe que os Senhores Vereadores não estejam preparados para as votarem. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que a diferença na alteração 

pretendida é o facto de alterar uma palavra. 

 

O Senhor Presidente  disse que irá manter o princípio que vem sendo adotado 

desde o início do mandato, pelo que as duas propostas irão ser incluídas na ordem 

de trabalhos da próxima reunião de Câmara. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente  iniciou o período antes da ordem do dia dando a palavra aos 

Senhores Vereadores. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  cumprimentou os presentes, leu e entregou os 

seguintes requerimentos:  

 

Ex. mo Senhor,  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

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. Ex.ª: 

A seguinte documentação relativa ao Festival das Francesinhas 2ª edição – 2015: 

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, solicitamos que sejam respeitados os prazos legais. 

Caminha, 16 de setembro de 2015. 

Pedem deferimento, 

O Vereadores do PSD. 

 

Referiu que os Vereadores do PSD entregaram no ano anterior um requerimento 

igual que ainda não foi respondido. De seguida leu e entregou os restantes 

requerimentos. 

 

Ex. mo Senhor,  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

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. Ex.ª: 

- Listagem de controlo das receitas e entrada de caixa dessas mesmas receitas 

relativamente ao Teatro Valadares; 
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Mais, solicitamos que sejam respeitados os prazos legais. 

Caminha, 16 de setembro de 2015. 

Pedem deferimento, 

O Vereadores do PSD. 

 

Ex. mo Senhor,  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

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. Ex.ª: 

- Cópia de todas as análises bacteriológicas das praias de Caminha realizadas 

durante o corrente ano. 

Mais, solicitamos que sejam respeitados os prazos legais. 

Caminha, 16 de setembro de 2015. 

Pedem deferimento, 

O Vereadores do PSD. 

 

Ex. mo Senhor,  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

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. Ex.ª: 

- Listagem em débito das faturas por fornecedor até à data de hoje. 

Mais, solicitamos que sejam respeitados os prazos legais. 

Caminha, 16 de setembro de 2015. 

Pedem deferimento, 

O Vereadores do PSD. 

 

De seguida disse que houve uma notícia na página do município na internet sobre o 

ferryboat, em que foram ditas uma série de mentiras, uma vez que refere que o 
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ferryboat já transportou desde Abril 90 mil pessoas entre as margens de Caminha e 

A Guarda. Disse que se comparou o que não é comparável, uma vez que na notícia 

tem como referência dados dos últimos cinco anos, contabilizando só uma bilheteira, 

comparando-os com dados atuais, em que são contabilizadas duas bilheteiras, por 

esse motivo os valores não podem ser comparados, uma vez que só se podia 

comparar com os últimos cinco anos, se nos últimos cinco anos tivessem sido 

contabilizadas as duas receitas e não só uma. Disse que na mesma notícia refere 

que foram transportados 47.380 passageiros do lado português e 40.877 

passageiros do lado espanhol, num total de 88.207 passageiros, o que leva a crer 

que o problema das contas começa a ser grave, uma vez que não se consegue 

somar duas parcelas, sendo a noticia bastante enganosa para estar na pagina do 

Município. Disse também que o próprio Senhor Presidente diz que a receita é 

superior à média dos últimos cinco anos e que somando as duas receitas, a Câmara 

de Caminha recebeu 92.460, 50 euros, não referindo em que se baseia para fazer 

esta afirmação. De seguida leu e entregou o seguinte requerimento: 

 

Ex. mo Senhor,  

Presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

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. Ex.ª: 

1. Fluxo diário da receita do ferry da bilheteira (Caminha) referente aos meses 

de julho e agosto de 2015; 

2. Fluxo diário da receita do ferry da bilheteira (Camposancos) referente aos 

meses de julho e agosto de 2015; 

3. Fluxo diário de trafego (passageiros e veículos) do ferry de Caminha – 

Camposancos referente aos meses de julho e agosto de 2015; 

4. Fluxo diário de trafego (passageiros e veículos) do ferry de Camposancos – 

Caminha referente aos meses de julho e agosto de 2015; 
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5. Balancete analítico das despesas do serviço do ferryboat referente aos meses 

de julho e agosto de 2015. 

Mais, solicitamos que sejam respeitados os prazos legais. 

Caminha, 16 de setembro de 2015. 

Pedem deferimento, 

O Vereadores do PSD. 

 

De seguida disse que na última reunião de Câmara receberam a cópia certificada de 

todos os documentos do relatório de prestação de contas que foi enviado para o 

Tribunal de Contas e após analise do mesmo verificou que na parte das atas só foi 

enviada a minuta da deliberação, não tendo sido incluídas as intervenções nem as 

declarações de voto sobre o documento que são parte integrante da ata, havendo 

claramente sonegação de informação, afirmando que os Vereadores do PSD irão 

informar a entidade sobre estas faltas, uma vez que é obrigatório remeter as atas 

completas junto a este documento. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que relativamente à questão da ata é natural que 

aquando do envio dos documentos para o Tribunal de Contas ainda só exista a ata 

em minuta, uma vez que a ata completa é aprovada posteriormente. Contudo 

seguramente terá sido enviada posteriormente aquando da sua aprovação. 

Relativamente à nota de imprensa, respondeu que aquilo que está comparado é 

exatamente o que é comparável, ou seja, o número de pessoas que saíram de 

Caminha em direção a A Guarda durante estes meses é superior ao número de 

pessoas que saíram de Caminha para a A Guarda em dois mil e treze, portanto 

quando se afirma que uma soma corresponde a um determinado número é porque 

corresponde mesmo. A receita que se comparou é também a receita que se pode 

comparar, uma vez que a receita da bilheteira de Caminha é superior à média da 

receita da bilheteira de Caminha dos últimos cinco anos. Mas a nota de imprensa diz 

mais do que isso quando refere o número total de receita e o número total de 

passageiros. Disse que compreende o incómodo do PSD relativamente a este tema, 
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uma vez que o PSD não gosta do ferryboat e não queriam o ferryboat, e este 

sucesso do ferryboat deve magoar. Mas não devem ficar magoados, porque de facto 

o ferryboat é importante para a economia do Concelho, é importante também para a 

dinamização de toda a região e traz receita que tem sido muito acima da 

espectativa. Referiu que a Senhora Vereadora pode estar tranquila relativamente 

aos dados solicitados sobre o ferryboat, uma vez que os pode fornecer com 

facilidade, porque atualmente sabe-se exatamente que o dinheiro que entra na 

bilheteira é o que entra na Câmara Municipal, uma vez que no passado não se sabia 

bem, porque não correspondiam os valores dos bilhetes com o dinheiro que entrava 

na Câmara. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que o que tem de ir para o Tribunal de 

Contas são as atas completamente aprovadas, sendo que o documento de 

prestação de contas só foi enviado para o Tribunal de Contas depois da Assembleia 

Municipal, bem como deveria estar constante destes documentos a ata da 

Assembleia Municipal e não está. Disse também que houve um erro ao não enviar 

as atas para o Tribunal de Contas, sendo necessário verificar o porquê de não terem 

sido enviadas, porque efetivamente não é o Senhor Presidente que tem de enviar 

estes documentos mas é o Senhor Presidente que responde sempre e legalmente 

em todos os locais onde for chamado sobre tudo que aconteça no Município.  

Relativamente ao ferryboat, afirmou que só se pode comparar o que é comparável, o 

que se verificará depois de receber as informações solicitadas. Referiu que o 

sucesso do ferryboat não incomoda do PSD, bem pelo contrário, orgulha muito o 

PSD pelo motivo de que traz muitos turistas a Caminha. O PSD sempre disse, e 

lutou durante o ano de dois mil e catorze em que o atual executivo parou o ferryboat, 

que o ferryboat devia continuar a navegar enquanto houvesse marés. Disse que o 

Senhor Presidente fez afirmações graves ao dizer que antigamente não se sabia 

bem para onde ia o dinheiro do ferryboat, uma vez que se tem alguma coisa a dizer 

a alguém deverá faze-lo diretamente para quem de direito se defenda. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 15/09/02 

 

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 dois de setembro de dois mil e 

quinze. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que irá votar contra porque não estão 

constantes da ata todos os assuntos que falou na ultima reunião de Câmara. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira e Vanda Pêgo, 

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

abstenções. 

 

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

porque não está espelhado todos os nossos argumentos usados na última reunião de 

Câmara. 

 

PROPOSTA N.º 02 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUN ICIPAL O 

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMINHA, JUNTA DE FR EGUESIA DE 

VILAR DE MOUROS, PROBABILITY MAKERS, UNIPESSOAL, LD A., MÚSICA NO 

CORAÇÃO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ENTRETENIMENTO, 

UNIPESSOAL, LDA. E METROPOLITANA - EDIÇÕES DISCOGRÁ FICAS, 

UNIPESSOAL, LDA. PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE V ILAR DE 

MOUROS 
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Considerando que o Município de Caminha é dono e legítimo proprietário da marca 

Festival de Vilar de Mouros e é a entidade que estabelece a estratégia de 

desenvolvimento do concelho de Caminha, em cada freguesia e em cada área de 

atuação que diga respeito à autarquia; 

Considerando que o Município de Caminha vem defendendo uma estratégia de 

valorização do legado cultural do concelho através da potenciação dos recursos 

naturais existentes mas também do espólio cultural material e imaterial, do qual faz 

parte a história do mais antigo festival de música de Portugal; 

Considerando que é a aposta no regresso deste grande e histórico festival de música 

tem um impacto direto na economia do concelho e da freguesia de Vilar de Mouros, 

quer pela qualificação da oferta cultural e/ou de eventos, quer pelo acolhimento de 

milhares de pessoas nos dias em que decorre o festival; 

Considerando que o festival de Vilar de Mouros tem, indubitavelmente, um impacto 

indireto na economia e prestígio do concelho de Caminha pela divulgação que 

permite ao nosso território, por um lado, mas também pela possibilidade de 

investimento que a sua realização sempre potencia; 

Considerando que a Freguesia de Vilar de Mouros é dono e legítima possuidora de 

parte substantiva dos terrenos onde vai decorrer o festival de Vilar de Mouros e a 

entidade que dá garantias de conhecimento total da área adjacente, onde se têm que 

gerir o direito à livre mobilidade dos cidadãos, por um lado, mas também a segurança 

dos utentes do festival e da população em geral; 

Considerando que a Freguesia de Vilar de Mouros é um parceiro fundamental na 

definição de soluções de gestão do território da freguesia, quer quanto a campismo, 

quer quanto a estacionamento, devendo, por isso, poder ter os instrumentos 

necessários à beneficiação da freguesia por causa e por conta da realização do 

festival; 

Considerando que a exigências do comércio e da sociedade atual, obriga à 

contratação de profissionais de grande prestígio e provas dadas que possam cuidar 

da qualidade e projeção artística de um festival de grandes dimensões e com um 
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passado que a dignifica; 

Considerando que as empresas que se associam para a realização deste festival se 

complementam entre si, trazendo profissionalismo e experiência, bem como os 

parceiros que permitiram divulgar o festival, a freguesia e o concelho pelo país e pelo 

estrangeiro; 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar o protocolo referido em 

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

Mais se propõe , que o mesmo seja submetido a aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

O Senhor Presidente  explicou que, como é sabido, o Festival de Vilar de Mouros 

afirma-se no contexto nacional e regional como um dos grandes festivais de verão. 

Sendo naturalmente o festival mais antigo do País e por isso tem pergaminhos a 

defender, não só pela antiguidade, mas também da valia cultural e musical que tem 

por todo o País. Este festival atraiu milhares de pessoas ao Concelho de Caminha, 

que ao longo do tempo foi fazendo marca e também foi divulgando o nosso Concelho 

e a nossa terra, quer pelo País, quer também pela Europa, pela capacidade que tinha 

de atrair grandes artistas e também muitos visitantes. Ao longo dos últimos oito ou 

nove anos, durante demasiado tempo não houve Festival de Vilar de Mouros. Foi 

entendido que não deveria existir esse festival, que não deveria ser organizado e o 

pensamento e a forma de refletir esta questão política levou a concluir que é 

absolutamente imperioso recuperar a realização do Festival de Vilar de Mouros e 

recuperá-lo de uma forma que seja sustentável, quer do ponto de vista artístico, quer 

do ponto de vista financeiro. Disse que entende ser importante para a freguesia de 

Vilar de Mouros, para o Concelho de Caminha, mas também para toda a região, que 

se possa manter esta coluna cultural. No final do anterior executivo foi assinado um 

protocolo entre a AMA (Associação dos Amigos do Autista) e o Município de 

Caminha para a organização do Festival de Vilar de Mouros. Esse documento foi na 

altura contestado pelo Partido Socialista e pela CDU, que vieram mais tarde ocupar 

lugares de decisão, quer na Câmara Municipal, quer na Junta de Freguesia, sendo 
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que no início dos mandatos que hoje estão em curso entenderam as duas autarquias 

que entre duas opções; a opção de rasgar um contrato com os riscos que isso 

acarretaria ou de dar o benefício da dúvida à organização; optou-se pela segunda 

opção, de modo a que se pudesse dar a oportunidade, a que um acordo, que não era 

o que o executivo atual almejava, pudesse ser concretizado. Durante o ano de dois 

mil e treze e dois mil e catorze até à realização do Festival, as entidades 

empenharam-se para que o festival pudesse decorrer a contento. Investiram, 

estiveram presentes, dinamizaram, melhoraram cada uma das situações. Sendo justo 

que se diga que quer a Câmara Municipal, quer a Junta de Freguesia de Vilar de 

Mouros, tudo fizeram para que a edição de dois mil e catorze, apesar de não estar 

construída sob o modelo desejado, pudesse correr bem. O festival realizou-se, mas 

não foi o festival que o executivo entende, que deveria ser, de modo a dar 

continuidade a um projeto maior nos próximos anos, e sobretudo foi um festival que 

teve ao nível dos custos uma pesada herança para a entidade que o organizou. Após 

a realização da edição de dois mil e catorze, foi feita uma reflexão conjunta entre as 

partes envolvidas que deu, em última análise, uma conclusão que apontava para a 

necessidade de deixar cair esse modelo, que se veio a demonstrar absolutamente 

errado. O modelo terminou, por isso, o seu ciclo de vida e a Câmara e a Junta de 

Freguesia empenharam-se em encontrar uma solução para que o festival 

regressasse em força. Essa solução foi anunciada há algum tempo sem ainda poder 

estar escrita, e hoje depois de semanas e meses de trabalho, de negociação e 

encontro de posições é que se pode chegar ao modelo que hoje se apresenta, a 

nova redação de um novo protocolo que junta a Câmara Municipal, Junta de 

Freguesia de Vilar de Mouros e também profissionais de alta qualidade, habituados a 

organizar festivais desta natureza, com ligações a Vilar de Mouros e que dão 

garantias que antes não existiam como o profissionalismo, capacidade de angariação 

de fundos e de projeção internacional suficiente para se poder ter grandes bandas no 

próximo festival, de modo a renascer o Festival de Vilar de Mouros com os 

pergaminhos que são seus e que os deve manter. Referiu que se chegou, por isso, a 

um consenso no protocolo que terá que ser aprovado pela Câmara Municipal e 



 

 
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 46/15 de 16/09/2015 
 

 

12

Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia de Vilar de Mouros, para poder ser 

assinado. Disse que este protocolo tem como novidade o consórcio entre três 

empresas, sendo que esses parceiros dão garantias completas de profissionalismo e 

capacidade de trabalho. Mas também tem a novidade de estabelecer muito bem as 

responsabilidades de cada parceiro e acaba com algumas ambiguidades que 

existiam no anterior protocolo e que levou a que a Câmara fizesse um investimento 

muito superior àquele que estava previsto no anterior Festival de Vilar de Mouros, por 

outro lado dá mais poder de decisão e participação à Junta de Freguesia de Vilar de 

Mouros que se deve dizer com total objetividade que estava colocada um pouco de 

lado. Este protocolo responsabiliza na totalidade o consórcio pela realização do 

Festival em si, naquilo que tem a ver com a parte artística, direta ou indiretamente, 

colocando também a necessidade de encontrar patrocínios do lado daqueles que se 

dispõe a organizar o festival. Reforçou que setenta a oitenta por cento do 

financiamento que foi garantido para o festival foi por intervenção municipal. Disse 

ainda que este protocolo tem também a vantagem de poder criar uma reunião que 

acontecerá de forma trimestral, que fará com que os agentes deste protocolo tenham 

a mesma informação a todo o momento e que não há nem sequer o perigo de em 

algum momento uma das partes ter informação que os outros não tenham. O 

consórcio também assumiu a responsabilidade de criar uma empresa com sede no 

Concelho de Caminha para que possa gerir toda a logística, contratação e 

possibilidade de reação às necessidades que no futuro poderão ocorrer. Referiu que 

no protocolo anterior existia uma responsabilidade por parte da organização, de 

entrega anual de dez mil euros à Junta de Freguesia de Vilar de Mouros, existia 

também a responsabilidade da Câmara Municipal entregar mais dez mil euros sem 

que existisse qualquer penalização pelo não cumprimento de entrega desse valor. 

Atualmente neste protocolo a Junta de Freguesia de Vilar de Mouros irá receber em 

seis anos cento e oitenta mil euros que poderão ser investidos no local, na promoção 

da Freguesia e na valorização de todo o espaço do festival, sendo por isso um 

protocolo que representa uma visão completamente diferente do que se quer para 

Vilar de Mouros. Concluiu dizendo que este protocolo é muito superior positivamente 
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em todos os seus itens para o Concelho, para a Freguesia de Vilar de Mouros e para 

o Festival de Vilar de Mouros do que o protocolo anterior, sobretudo depois de muitos 

anos que não houve festival, finalmente irá haver um grande festival em dois mil e 

dezasseis, feito por profissionais.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o protocolo anterior, assinado pela 

Câmara Municipal, AMA e Junta de Freguesia de Vilar de Mouros, nunca foi 

submetido a reunião de Câmara para ser revogado, sendo que a informação que 

existe sobre a rescisão do anterior protocolo é a que foi transmitida oralmente, pelo 

Senhor Presidente na comunicação social e em reunião de Câmara. 

Relativamente a este protocolo, disse que sempre se lutou pelo Festival de Vilar de 

Mouros, sendo que o modelo de protocolo que agora se apresenta é altamente lesivo 

para o Município. Referiu que não existe nenhuma informação que diga qual é o 

custo que o festival traz para o Município, uma vez que o que está escrito é a 

transferência de quinze mil euros para a Junta de Freguesia e quarenta mil euros de 

subsídio para a organização do festival, num total de cinquenta e cinco mil euros em 

dois mil e dezasseis, mas depois na cláusula segunda tem uma série de 

responsabilidades que não estão contabilizadas financeiramente, nem está 

contabilizado o custo/beneficio que o festival poderá trazer ao Município e com esta 

despesa toda, disse duvidar que o Município ganhe alguma coisa. Disse também que 

a maioria do executivo não está a analisar bem os custos que está a criar ao 

Município e o “buraco” que pode criar no Município com todas estas despesas. 

Felicitou o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Mouros, presente na 

reunião, pelo acordo conseguido neste protocolo porque efetivamente beneficia muito 

a Freguesia de Vilar de Mouros. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não se vincula a este protocolo, não 

por estar contra o festival, seja ele em que moldes for, mas porque se põe em causa 

a legalidade de aprovar um protocolo, sem que o anterior tenha sido revogado. 

Referiu que as explicações que o Senhor Presidente deu sobre este protocolo lhe 
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pareceram um pouco confusas, uma vez que o Senhor Presidente passou mais 

tempo a dizer mal do anterior protocolo do que a explicar o atual. Relativamente às 

comparações que fez entre os protocolos, disse que efetivamente existe uma 

diferença grande, que é o facto dos lucros do anterior protocolo reverterem para uma 

instituição de solidariedade social, e que os lucros deste protocolo são para os 

“gigantes” desta área dos eventos. Disse também que a criação do consórcio, uma 

espécie de empresa sediada em Caminha para organização do festival, é uma 

espécie de PPP de Vilar de Mouros, que depois de terem sido tao criticadas por 

serem muito ruinosas, irá agora criar-se mais uma, só para o festival de Vilar de 

Mouros. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que ficou muito satisfeito com a argumentação dos 

Senhores Vereadores, porque se verifica que no essencial percebem que este 

protocolo é uma boa solução para poder trazer o festival nos próximos tempos. Disse 

que este protocolo contabiliza os custos e tudo o que tem a ver com disponibilização 

logística, quer da Junta de Freguesia, quer da Câmara Municipal, porque 

verdadeiramente no protocolo anterior nada estava previsto como por exemplo o 

investimento superior a cem mil euros que a Câmara teve que fazer sem estar 

previsto em lado nenhum. Explicou que em dois mil e catorze teve de encontrar 

soluções num orçamento que não previa uma situação desta natureza de modo a 

puder honrar esses compromissos. Agora sabe-se o que está previsto consta deste 

protocolo, todas as responsabilidades assumidas. 

Esclareceu que o consórcio é de três empresas privadas, portanto não se trata de 

uma PPP, é no mínimo uma PP, uma parceria privada, uma vez que neste protocolo 

não existe o risco de pagar o prejuízo da obra, como aconteceu com as piscinas de 

Vila Praia de Âncora, sendo que neste protocolo quem assume os prejuízos são os 

próprios privados. Explicou que o consórcio irá receber da parte do Município 

quarenta mil euros, porque o executivo entende, olhando para o contexto nacional, 

que durante tantos anos deixou-se que os festivais fossem crescendo, 

desenvolvendo e ganhando público no País todo. Em Vilar de Mouros desistiu-se do 



 

 
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 46/15 de 16/09/2015 
 

 

15

festival durante demasiado tempo, sendo agora necessário recuperá-lo com 

profissionais. A Música no Coração, que é uma das empresas do consórcio, tem 

intervenção em festivais como o Festival de Sudoeste, que é o que mais público tem 

em Portugal, entre outros. Referiu que o valor de quarenta mil euros parece muito 

dinheiro, mas é bem menos do que foi exigido no início da negociação, e deu como 

exemplo a Câmara do Porto que apoia do Festival Primavera Sound com mais de 

duzentos e vinte mil euros; a Câmara de Oeiras que apoia o Festival Nós Alive com 

cento e vinte mil euros; a Câmara de Odemira que apoia o Festival de Sudoeste com 

mais de cem mil euros; a Câmara de Vila Nova de Gaia que apoia o Festival Marés 

Vivas com cento e setenta e cinco mil euros; a Câmara de Paredes de Coura que 

apoia o Festival de Paredes de Coura com oitenta mil euros. Com estes exemplos, 

referiu que é bom para a Câmara de Caminha ter feito um acordo onde o apoio a dar 

é de quarenta mil euros. Relativamente à opinião do Senhor Vereador Flamiano 

Martins de que o Município irá ter prejuízo com o festival, disse que não acredita que 

o Senhor Vereador não gosta do festival, até porque o viu a anunciar o festival com 

pompa e circunstância no Concerto da Áurea em dois mil e treze, mas a ideia de que 

o festival irá trazer prejuízo é exatamente a mesma ideia que fez com que durante 

anos não houvesse festival. Referiu que este investimento de quarenta mil euros, 

mais o investimento que será feito no território do festival, através do dinheiro 

disponibilizado à Junta de Freguesia, irá permitir que haja um festival que traga para 

o território uma valorização económica de cerca de dois milhões de euros. Disse 

também que a ideia do prejuízo para o Concelho é completamente errada, uma vez 

que os investimentos são feitos ponderando-se a projeção que tem, a valorização e a 

multiplicação do investimento que se realiza, sendo que a felicitação que o Senhor 

Vereador Flamiano Martins fez ao Senhor Presidente da Junta, apesar de não ser 

dirigida ao Presidente da Câmara recebe-a do mesmo modo, porque dizer que Vilar 

de Mouros ganha com o festival, é dizer que a Câmara está absolutamente certa ao 

fazer este novo protocolo. Relativamente ao que a Senhora Vereadora Liliana Silva 

disse sobre os lucros do festival, perguntou que lucros é que a Instituição que 

organizou o festival teve, uma vez que a Instituição a que o anterior executivo 



 

 
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 46/15 de 16/09/2015 
 

 

16

entregou a organização do festival teve um prejuízo superior a meio milhão de euros, 

por culpa da incapacidade daquele modelo gerar um bom festival. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que de facto não se pode comparar o que 

não é comparável, como o Senhor Presidente disse, uma vez que, com o anterior 

protocolo, a Câmara assumiu despesas de cem mil euros, mas com este protocolo 

está a assumir uma despesa de cento e oitenta mil euros. Disse que se referiu ao 

consórcio como uma espécie de PPP e não disse que era uma PPP, porque 

efetivamente é o Município que posteriormente irá ter que ceder diversos 

equipamentos e logística a privados, sendo da opinião de que se deve investir nestes 

festivais, como em outros, não tendo, em termos Municipais, que dar lucro. O que o 

Senhor Vereador Flamiano Martins alertou foi o facto de eventualmente não estarem 

a ser contabilizados os custos de todos os itens. Afirmou que efetivamente o Festival 

de Vilar de Mouros traz muita gente ao Concelho de Caminha, mas perante as 

palavras do Senhor Presidente pareceu-lhe que estava a falar do Rally, quando 

afirmou que o Rally iria trazer a Caminha mais de cento e vinte mil pessoas e depois 

o que se verificou foi o dia mais negro da história da economia do Concelho. Admitiu 

que efetivamente a Instituição que organizou o festival teve prejuízo, mas com a 

espectativa de no segundo e terceiro ano recapitalizar e reaver todo o dinheiro 

investido, o que não vão conseguir fazer, uma vez que foi “rasgado” o protocolo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que irá esperar pelo orçamento para 

dois mil e dezasseis para ver os valores que vão a ser contabilizados para o festival. 

Mesmo assim, disse que deveria haver uma informação mais detalhada sobre os 

custos afetos, anexa ao protocolo. Referiu que também o subsídio não pode ser 

atribuído sem haver uma fundamentação para que fim se destina, uma vez que não 

se consegue perceber para que serão os quarenta mil euros, que provavelmente será 

para pagar os mil bilhetes. Disse também que não é contra o festival, mas é 

cuidadoso e não tem como costume não pagar as dívidas, as dívidas são para pagar, 

uma vez que o Município está a entrar por um caminho que não lhe parece claro em 
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relação à questão financeira. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos 

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

abstenções. 
 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  fez a seguinte declaração de voto: Voto 

contra porque não estão devidamente contabilizados os custos e, consequentemente, 

não está a ser analisada a relação custo-benefício do festival. Também nada veio a 

esta Câmara relacionado com a rescisão do protocolo anterior e entendo que este 

executivo em termos financeiros está a enterrar o município num buraco de onde 

dificilmente sairá. 

 

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

porque não me vou vincular a uma situação de ilegalidade, uma vez que ainda não 

veio a este órgão a revogação do anterior. 

 

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

declaração de voto restringe-se apenas à questão legal do protocolo anterior. Nada 

tenho contra o protocolo apresentado, nem com a sua legalidade. 

 

PROPOSTA N.º 3 - APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNI CIPAL A 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEI S 

 

Nos termos definidos no art.º 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI), os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal e sob 

proposta da Câmara Municipal, fixam anualmente o valor das taxas a aplicar dentro 

dos intervalos definidos pelas alíneas b) e c), do n.º 1, do mesmo artigo. 
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Para a definição das taxas a aplicar no ano de 2016, considerou-se importante dar 

continuidade à estratégia de apoio às famílias do concelho de Caminha através do 

aumento do seu rendimento anual disponível, ao fomento do comércio e reabilitação 

de imóveis no nosso concelho que ajuda, também, a combater o desemprego, e à 

aposta na eficiência energética de edifícios. 

Tendo em conta estes princípios estabelecidos pelo Executivo bem como a dupla 

descida de impostos que aconteceu nos últimos dois anos e tendo presente a 

redução das transferências do Estado para os municípios, o aumento dos encargos 

fixados pelo Estado e suportados pelas autarquias e, em particular, o desequilíbrio 

estrutural da Câmara Municipal de Caminha que ao longo dos últimos dez anos veio 

a aumentar a despesa sem o devido acompanhamento por parte da receita, propõe-

se que as taxas não sofram aumentos relativamente ao ano transato e, assim, sejam 

fixadas nos termos a seguir expostos: 

• Prédios Rústicos 0,8%; 

• Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI 0,34%. 

De acordo com a estratégia mencionada, propõe-se ainda: 

Que haja redução até 50% da taxa do IMI a aplicar aos prédios classificados como 

de interesse público, de valor municipal ou património cultural e outros imóveis 

reabilitados que detenham certificado de eficiência energética máxima. 

Que se aplique a taxa de 0,5% aos prédios urbanos avaliados que se encontrem 

devolutos ou que configurem risco para pessoas e bens, de acordo com parecer da 

Proteção Civil Municipal, bem como prédios em incumprimento de obras coercivas. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal submeta à apreciação e aprovação da 

Assembleia as referidas taxas e que a respetiva deliberação seja aprovada em 

minuta. 

 

O Senhor Presidente  explicou que se trata de uma proposta que visa adequar 

aquilo que é a situação do País, o modo como isso tem alguma interação com as 

famílias do Concelho de Caminha e a situação financeira da Câmara Municipal. 

Como é sabido a responsabilidade da autarquia é de poder manter uma situação 
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sadia na própria Câmara Municipal, no equilíbrio entre receitas e despesas, que hoje 

se apresenta castigado pelo excesso de despesa que foi sendo acumulado ao longo 

destes anos, um desequilíbrio que foi sendo acumulado e portanto tudo o que tenha 

a ver com política fiscal dever ser adequado a aquilo que é a sua situação financeira. 

Apesar das dificuldades, disse que quando se olha para o território do Concelho 

verifica-se que as famílias tem menos capacidade de poder de compra, castigadas 

por uma política de austeridade que decidiu que o caminho do Concelho e o 

Caminho do País era o caminho do empobrecimento, que cortou pensões e cortou 

salários e que naturalmente deixa menos rendimento disponível para as famílias 

fazerem face às suas despesas, sendo nesse contexto difícil, depois de durante dois 

anos consecutivos este executivo ter baixado os impostos, o que se decide agora é 

não aumentar os impostos, como outras forças partidárias tanto gostam de fazer. A 

opção é transmitir este exercício de confiança às famílias e dizer-lhes que apesar 

das dificuldades da Câmara Municipal, em relação a despesa desequilibrada que se 

sobrepõe sobre a receita, é de que não se irá pedir nenhum esforço adicional, ao 

contrário do que muitas vezes é feito por facilidade e falta de soluções, mantendo a 

solução estável de baixa de impostos.    

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  referiu que o Senhor Presidente disse que 

diminuiu o esforço financeiro das famílias relativamente ao IMI, mas isso não é 

verdade, pelo contrário aumentou, uma vez que as avaliações fizeram com que o 

valor da taxa de IMI aumentasse muito, mesmo com a diminuição que foi aprovada 

em reunião de Câmara. Mesmo assim, a Câmara recebe mais dinheiro do que nos 

anos anteriores, portanto não recebe menos.  

Disse que enviou ao Senhor Presidente um email propondo que se faça no 

Município de Caminha o IMI familiar, que prevê que os prédios destinados a 

habitação proporia e permanente, que a essas famílias seja diminuída a taxa em 

10% para famílias com um descendente, 15% para as famílias com dois 

descendentes e 20% para as famílias com três descendentes. Esta possibilidade 

que a Câmara Municipal tem estabelecer esta regra, vem ao encontro do que o 
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Senhor Presidente diz relativamente à forma de defender as famílias que tem 

habitação própria, permanente e com descendentes. Referiu que poderá ser esta 

uma boa medida para que haja mais crianças no Concelho, havendo tempo para 

reanalisar a proposta. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que a introdução que o Senhor 

Presidente fez à proposta foi mais política do que propriamente técnica. Referiu que 

outras forças partidárias aumentam os impostos necessários para se garantir que no 

mês seguinte o Estado consiga pagar salários, de modo a não se chegar à situação 

infeliz de há quatro anos atrás, de no mês seguinte não haver dinheiro para pagar 

salários, aí sim as famílias teriam um sério problema, principalmente as que estavam 

dependentes dos próprios funcionários da função pública. Disse que, quando o 

Senhor Presidente diz que o aumento de impostos seria lesivo para as famílias, a 

proposta do Senhor Vereador Flamiano Martins é muito mais importante para as 

famílias numerosas, sendo uma solução muito interessante para ser incluída nesta 

fixação do valor das taxas.  

 

O Senhor Presidente  confirmou que recebeu o email do Senhor Vereador Flamiano 

Martins. Respondeu que quem promoveu a avaliação dos prédios de todo o País, 

quem faz essa avaliação e quem analisa os critérios não é a Câmara Municipal. 

Quem acabou com a cláusula de salvaguarda em dois mil e quinze, que para futuro 

vai eventualmente levar a um aumento brutal do que se paga, não foi a Câmara 

Municipal, foi o Governo. A Câmara Municipal fez a sua parte, que é intervir nas 

taxas que tem disponíveis e poder fazer política fiscal. Disse que a proposta dos 

Senhores Vereadores parece muito interessante teoricamente, mas recordou que foi 

o atual executivo que nos últimos dois anos promoveu, no contexto do Alto Minho, a 

maior descida de impostos, sendo que há dois anos o IMI do Concelho de Caminha 

era dos mais caros no Alto Minho, não havendo nenhum Município que tivesse uma 

taxa superior à de Caminha.  
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que isso não é verdade, uma vez que 

o anterior executivo tinha baixado o IMI e não era a taxa mais alta do Alto Minho. 

 

O Senhor Presidente  reforçou que o Concelho de Caminha em dois mil e treze 

estava no grupo dos Municípios que aplicavam a taxa mais elevada no Alto Minho. 

Disse que a única vez que o anterior executivo baixou o IMI foi em dois mil e cinco, 

uma vez que até dois mil e cinco estava a ser aplicada a taxa máxima, porque existe 

uma predisposição de determinadas forças partidárias de cobrar impostos às 

pessoas. Em dois mil e cinco, o anterior executivo, baixou o IMI e mesmo assim 

ficou nas taxas mais elevadas, passando todos os momentos difíceis da crise 

financeira com o valor mais alto, do mesmo modo que a taxa variável do IRS era de 

zero por cento em dois mil e onze, tendo subido para o máximo. Referiu a posição 

do Governo que veio há pouco tempo, em reta final e antes de ser avaliado pelos 

Portugueses, apresentar uma proposta para ajudar as famílias, em que diz 

Municípios para baixarem o IMI urbano. Recordou que os deputados do PSD na 

Assembleia Municipal ficaram muito aborrecidos com o executivo por ter baixado o 

IMI rustico, e como consequência disso, influenciaria as receitas das Juntas de 

Freguesia, sendo que atualmente vem o Governo baixar o IMI urbano e o PSD já é a 

favor. O PSD afirmou na altura que o que estava em causa eram valores ridículos e 

portanto o que interessava era a receita, porque aquilo que o Governo propõe sob 

os Municípios, numa época pré-eleitoral, é de facto uma atitude demagógica. 

Explicou que os agregados familiares que poderiam dispor desta redução em 

Caminha eram os seguintes: com um dependente existem seiscentos e sessenta e 

cinco agregados; com dois dependentes existem quatrocentos e três agregados e 

com três ou mais dependentes existem cinquenta e oito agregados. Este enorme 

apoio às famílias, defendido pelo PSD, iria no fundo devolver à economia do 

Concelho de Caminha vinte e dois mil e seiscentos euros. Durante dois anos o 

executivo bateu-se pela baixa de impostos, devolvendo às famílias trezentos mil 

euros, com o voto contra to PSD, agora a propósito de vinte e dois mil e seiscentos 

euros existe esta vontade súbita de apoio às famílias por parte do PSD. Referiu que 
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esta forma de atuar não é politicamente séria e o executivo não aceita isso, porque o 

apoio às famílias faz-se através da descida de IMI, através da descida do IRS, 

através do apoio aos transportes escolares e através do apoio nos livros escolares, 

fazendo isto de forma estruturada, agregada e justa, porque esta medida aplica-se 

de igual forma às famílias que tem três filhos e que tem um rendimento grande, 

como aos que não tem filhos e com menores rendimentos. Concluiu que essa 

medida é demagógica e populista, sem efeito algum, que visa apenas ter alguma 

medida junto das eleições. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  citou uma afirmação feita por si na reunião de 

Câmara do dia treze de novembro de dois mil e treze, que diz: “…quando o 

executivo PSD baixou de zero vírgula cinco para zero vírgula quatro, teve uma 

razão, e era o facto de que este imposto é fundamental para que a Câmara tivesse 

capacidade financeira para executar obras públicas...”. Portanto quando o PSD 

decidiu só baixar aquela margem sabia bem o porquê de o fazer, uma vez que 

queria fazer obra e ter sustentabilidade no Município de Caminha. Neste momento 

não é isso que se verifica, neste momento fala-se em apoiar famílias e se o Senhor 

Presidente diz que não é tao relevante a proposta, questionou qual a razão de não 

se poder dar mais este apoio. Disse que não é este executivo que vem apoiar agora 

nos transportes escolares e nos livros, uma vez que esse apoio já se realizava. 

Quando o Senhor Presidente afirma que o Governo vem com esta proposta perto 

das eleições, fica-se a perceber o porquê de Câmaras como a de Lisboa também 

terem recusado incluir mais este apoio às famílias, independentemente de ser 

campanha e do Senhor Presidente alertar para o facto de ser uma medida 

eleitoralista, existe nesta medida um apoio para as famílias que pode ser dado 

eventualmente, e uma vez que o valor é tao baixo questionou o porquê de não 

apoiar. Disse também que o PSD não ficou aborrecido quando o executivo baixou o 

IMI, mas sim, o PSD alertou que a medida era ilegal, o que depois se confirmou. 
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O Senhor Presidente  respondeu que os Senhores Vereadores não se limitaram a 

afirmar isso sobre a medida, citando uma intervenção do Senhor Flamiano Martins 

dessa reunião de Câmara, que diz: “…relativamente aos prédios rústicos, parece-me 

demagogia, pois recebíamos cerca de sessenta e oito mil euros referentes a todo o 

concelho, um valor em nada avultado...”. Quando a Senhora Vereadora faz a 

comparação, a desvalorizar os duzentos mil euros que foram devolvidos às famílias, 

e quando se devolve vinte e dois mil euros, é que é um apoio fortíssimo, tratando-se 

de demagogia, não fazendo sentido apoiar famílias que tem grandes rendimentos, 

da mesma forma dos que tem mais necessidades. Referiu que as pessoas 

posteriormente não compreenderão o facto, de se dizer agora, que se irá ajudar as 

famílias, e no final do próximo ano questionarem-se onde está essa ajuda. Referiu 

também, que esta Câmara Municipal distingue-se muito das outras, uma vez que 

apoia muito mais, por exemplo, os transportes escolares. Recordou que no anterior 

executivo, Caminha tinha o IMI e IRS mais alto do distrito. Concluiu, dizendo, que 

propostas demagógicas não terão a aprovação do executivo, porque não é o erário 

publico que tem de sustentar famílias ricas do Concelho. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não se trata de comparar os 

trezentos mil euros que foram devolvidos, com os vinte e dois mil euros desta 

proposta, mas sim, poder acrescentar aos trezentos mil euros anteriores, mais vinte 

e dois mil euros. Referiu que se Caminha tinha o IMI e IRS mais alto, também tinha 

uma situação financeira estável, saudável e neste momento não tem. Neste 

momento tem mais de doze milhões de divida de curto prazo e duzentos mil euros 

de disponibilidades financeiras. Disse que neste momento o Município não tem 

como fazer face às despesas que tem que pagar, afirmando que a Câmara se 

encontra tecnicamente falida, questionando como o Senhor Presidente vai resolver o 

problema de no mês seguinte não ter como pagar salários aos funcionários do 

Município. 
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O Senhor Presidente  perguntou se a Senhora Vereadora Liliana Silva está a propor 

que se aumente os impostos.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  respondeu que não, dizendo que já sabia que o 

Senhor Presidente iria argumentar dessa forma, uma vez que não tem mais nada 

para dizer.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que a Senhora Vereadora Liliana Silva tem a 

fantasia de que a Câmara está desequilibrada financeiramente e que antes não 

estava, perante isto, a Senhora Vereadora, defende que a Câmara precisa de 

receita, e propõe uma descida de impostos, mas concretamente, o que a Senhora 

Vereadora está a querer dizer, é que se deve aumentar os impostos para se fazer 

face as despesas.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  respondeu que não, o que propõe é que esta 

proposta seja bem estudada nomeadamente entre a apresentada pelo executivo e 

pelo PSD.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que nas intervenções da Senhora Vereadora, por 

um lado a Câmara Municipal está em falência técnica, por outro, tem que baixar os 

impostos. Referiu que este executivo baixou os impostos e o anterior executivo 

aumentou impostos, sendo isso é muito claro ao longo dos últimos anos. Disse que 

em dois mil e doze, ano da crise económica e financeira, o PSD “esmifrou” 

quinhentos mil euros às famílias através do IRS, sendo essa a diferença que marca 

o PSD e o PS na gestão da autarquia. Concluiu dizendo, que a Senhora Vereadora 

não pode defender a descida e o aumento de impostos ao mesmo tempo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que a Camara não tem que aumentar 

impostos, tem que diminuir na despesa. Referiu que não tinha os dados sobre o IMI 

familiar como o Senhor Presidente tem, uma vez que a Autoridade Tributária os 
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fornece, mas a argumentação que o Senhor Presidente fez à proposta apresentada, 

estava muito bem preparada. Disse também que o IMI familiar seria mais uma ajuda 

para as famílias do Concelho, mas executivo não quer aplicar essa ajuda. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que o Senhor Vereador Flamiano Martins, 

Vereador neste mandato, provavelmente, teria lugar neste executivo, porque, por 

exemplo, a assunção de que as dívidas são para pagar, é exatamente uma 

assunção de princípios do atual executivo. Mas o Senhor Vereador Flamiano Martins 

até dois mil e treze já não teria lugar neste executivo, porque esse, já não acreditava 

que as dívidas tinham que se pagar.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos 

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

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  fizeram a seguinte 

declaração de voto: Os vereadores do PSD votam contra porque entendem que se 

devia aplicar o IMI familiar, podendo dessa forma apoiar as famílias com filhos. A 

redução prevista na lei destina-se a prédios destinados a habitação própria e 

permanente e varia entre 10% para famílias com um dependente e 20% para 

famílias com três dependentes. 

 

PROPOSTA N.º 4 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNI CIPAL O 

ACORDO DE PAGAMENTO CELEBRADO COM AS ÁGUAS DO NORTE , GRUPO 

ÁGUAS DE PORTUGAL 

 

De acordo com os dados disponíveis nos serviços e à informação recolhida junto da 

empresa Águas do Norte – Grupo Águas de Portugal (empresa detentora do ativo e 

passivo da extinta empresa Águas do Noroeste), o Município de Caminha tem uma 
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dívida a esta última que se cifra, neste momento, em € 4.219.884,38 (quatro 

milhões, duzentos e dezanove mil, oitocentos e oitenta e quatro euros e trinta e oito 

cêntimos). Deste montante, € 1.570.852 (um milhão, quinhentos e setenta mil, 

oitocentos e cinquenta e dois euros) corresponde a dívida contraída e não paga 

antes da tomada de posse do atual executivo. Para além desta dívida, o Município 

de Caminha está ainda a liquidar o empréstimo contraído no âmbito do PAEL 

(Programa Apoio à Economia Local) no ano de 2012, de acordo com o 

reconhecimento do montante de pagamentos em atraso registado junto da DGAL em 

31 de Março de 2012, que se fixava em € 3.417.267,50 (três milhões, quatrocentos e 

dezassete mil, duzentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos). 

Pois bem, durante o ano de 2014 e 2015, o Município devolveu faturas emitidas 

pelas Águas do Noroeste que continham valores que não correspondiam aos 

registos internos da Câmara Municipal, por um lado, e deixou de liquidar outras 

faturas por razões de gestão de tesouraria. Perante o exposto e tendo sempre 

presente a existência de uma dívida, relacionada direta e indiretamente com o 

consumo de águas e saneamento, anterior a Outubro de 2013, na ordem de € 

4.146.525,10 (quatro milhões, cento quarenta seis mil, quinhentos vinte cinco euros 

e dez cêntimos), entendeu o Município encetar negociações para pagamento 

faseado e tempestivo do montante de € 2.649.032,38 (dois milhões, seiscentos e 

quarenta e nove mil, trinta e dois euros e trinta e oito cêntimos) que corresponde à 

faturação de serviço de parte dos anos de 2014 e 2015 mais juros. Os restantes 

montantes, continuarão a ser pagos pelo Município, em simultâneo com a faturação 

normal de água e saneamento. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o referido acordo, que 

uma cópia das condições fica anexa á ata e dela fazem parte integrante. 

Mais se propõe , que o mesmo seja submetido a aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  surpreendeu-se por não haver, da parte do 

executivo, uma explicação sobre esta proposta.  
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O Senhor Presidente  respondeu que ainda não acabou o período de inscrições, 

portanto a Senhora Vereadora não precisa de se apoquentar por esse motivo. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que quando analisou a proposta não 

queria acreditar no que estava a ler, porque conseguiu ver através dos documentos 

que efetivamente a DGAL tinha razão e efetivamente o Município de Caminha não 

paga a fornecedores há mais de duzentos e noventa e três dias. Disse que então o 

Senhor Presidente mentiu em reunião de Câmara e Assembleia Municipal quando 

afirmou que a DGAL estava errada, mas a verdade é que não se paga às Águas do 

Norte desde março de dois mil e catorze e efetivamente os prazos médios de 

pagamento da DGAL estão corretos. Referiu que o Senhor Presidente negou esta 

informação a toda a gente e não a comunicou, ocultando-a dos Vereadores da 

oposição e dos deputados da Assembleia Municipal, não sendo uma atitude correta 

da parte do Senhor Presidente, do mesmo modo que não é correto, não dar uma 

explicação legal para que tal aconteça. Por este motivo, pôs em causa a forma que 

efetivamente estão a ser calculados os fundos disponíveis, uma vez que, perante 

isto, não podem estar a ser bem calculados, situação que os Vereadores do PSD 

tem vindo a alertar, porque estas dívidas astronómicas estavam por pagar e nunca 

apareceram nos mapas fornecidos.  

Sobre a análise do documento, disse que a informação interna será alvo de um 

pedido de responsabilização por parte dos Vereadores do PSD, uma vez que, o que 

está escrito na informação, não é uma informação técnica, mas sim uma informação 

politica, com dados errados. Disse também, que na informação diz que o valor da 

dívida é de quatro milhões, duzentos e dezanove mil, oitocentos e quarenta e quatro 

euros e trinta e oito cêntimos, deste montante, um milhão, quinhentos e setenta mil, 

oitocentos e cinquenta e dois euros e zero cêntimos, correspondem a uma dívida 

contraída e não paga antes da tomada de posse do atual executivo. Perante esta 

afirmação, disse concluir que alguma informação não bate certo e questionou de 

onde apareceu este valor. Disse que no email anexo à informação dos serviços, que 
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é o único suporte que documenta um assunto tão sério, verificou que estes valores 

estão lá descriminados, sendo o acordo em vigor, o protocolo de Espinho, taxas de 

justiça de valor e valor a liquidar no âmbito da parceria do primeiro acordo, que 

somados dão efetivamente esse valor. Referiu que estes valores aparecem do nada, 

só porque um técnico os enviou e a técnica da Câmara diz “estes valores são dívida 

contraída e não paga antes da tomada de posse do atual executivo”. Afirmou que se 

está a brincar com assuntos sérios, porque estes valores referidos inclui a faturação 

desde março de dois mil e catorze a julho de dois mil e quinze e efetivamente, por 

exemplo, os quatrocentos e noventa e sete mil euros podem dizer respeito ao 

acordo assinado pelo anterior executivo, mas quem o deixou de pagar foi o atual 

executivo, reforçando essa afirmação. Portanto quando se afirma que o valor de um 

milhão e quinhentos mil euros é uma dívida contraída e não paga do anterior 

executivo não corresponde à verdade, uma vez que o anterior executivo tinha um 

acordo, mas pagou sempre dentro dos prazos, conforme confirmam os valores da 

DGAL que o Município pagava a noventa dias as suas dívidas. O acordo das águas 

estava a ser pago, o PAEL estava a ser pago e a água estava a ser paga a noventa 

dias. Disse que, se atualmente, o Senhor Presidente, resolveu não pagar desde 

março de dois mil e catorze, o Senhor Presidente é que tem que se justificar. Referiu 

que o protocolo de Espinho no valor de trezentos mil euros está mal incluído nesta 

verba. A funcionária Município afirma que se trata de uma dívida contraída e não 

paga anterior à tomada de de posse do atual executivo, questionando se esta 

funcionária do Município, ou a funcionária das Águas do Norte, sabiam que este 

valor não era para ser calculado desta forma, uma vez que consta do protocolo 

assinado anteriormente, que este valor não era para ser pago, antes pelo contrário, 

era para ser devolvido ao Município assim que a empresa tivesse disponibilidade. 

Perguntou o porquê de este valor estar a ser calculado desta forma e afirmou que 

estes dados não estão corretos e não correspondem à verdade. Disse também, que 

este acordo de pagamento com as Águas do Norte, vem, curiosamente, a reunião de 

Câmara depois de na última reunião de Câmara, os Vereadores do PSD alertarem 

para o facto de não haver faturas das Águas, caso contrário estaria hoje toda gente 
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a pensar que estava tudo pago. Referiu também o caracter de urgência com que 

decorreu a reunião do acordo e perguntou se existem atas dessas mesmas reuniões 

de negociação de pagamento da dívida. Citou a informação dos serviços que refere 

“que durante o ano de dois mil e catorze e dois mil e quinze, o Município de 

Caminha devolveu faturas emitidas pelas Águas do Noroeste, uma vez que, 

continham valores que não correspondiam aos registos internos da Câmara 

Municipal, por um lado, e deixou de liquidar outras por razoes de gestão de 

tesouraria”, admitindo assim, desta forma, que afinal não havia disponibilidade 

financeira. Citou também, da mesma informação dos serviços, que refere que 

“perante o exposto e tendo sempre presente uma dívida relacionada, direta ou 

indiretamente, com o consumo de água e saneamento anterior a outubro de dois mil 

e treze na ordem dos quatro milhões, cento e quarenta e seis mil e quinhentos e 

vinte cinco euros e dez cêntimos, questionando a origem deste valor, uma vez que 

se trata de uma continuidade do discurso de tentar culpar o anterior executivo. 

Reforçou que a informação interna dos serviços deveria ser uma informação técnica, 

com valores exatos, rigorosos e de alguém que tivesse conhecimento do protocolo 

anterior, para não se cometer o erro de colocar valores que não tem que constar. 

Admitiu que se tivesse havido esse rigor os Vereadores do PSD até poderiam vir a 

concordar com este acordo, mas assim não. Devendo haver uma responsabilização 

efetiva do teor do documento, sendo sempre o Senhor Presidente responsável 

máximo por tudo isto. Solicitou explicações pelo facto de em março de dois mil e 

catorze surgirem mais de duzentos mil euros em faturas, uma vez que não se 

compreende, porque se é suposto estes documentos serem para a oposição 

analisar, desconhece-se a intenção de colocar faturas misturadas com as de julho e 

maio, parecendo uma brincadeira de mau gosto. Disse que mesmo assim verificou 

que no mês de março deram entrada a quatro faturas, o que não pode acontecer, 

porque a um mês só pode corresponder uma fatura. Referiu que o Município tem 

mais de doze milhões de faturas por pagar, sendo que só há duzentos mil euros de 

disponibilidades. Assinando este acordo para cinco anos, o Município irá ter de 

pagar mais cinquenta mil euros para além da fatura mensal da água e do acordo 



 

 
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 46/15 de 16/09/2015 
 

 

30

anterior, que com todos os outros encargos que o Município tem, no próximo mês o 

ao ter de pagar estas despesas, não terá como pagar vencimentos. 

 

O Senhor Presidente  agradeceu a intervenção da Senhora Vereadora, porque foi 

absolutamente elucidativa sobre o estado caótico em que o PSD deixou a Câmara, 

tendo sido uma intervenção cristalina como a água. Disse que julga, que em nenhum 

momento como este, ficou tão claro o peso subsistente sobre a Câmara Municipal 

em termos de despesa, por absoluta incompetência do PSD em resolver os seus 

próprios problemas. Esclareceu que a DGAL errou e os números serão conhecidos 

em breve, tendo a Senhora Vereadora, nessa altura, que retirar as afirmações todas 

que fez, assim como as afirmações que fez sobre o impacto do Rally e outras que 

vai dizendo a meio do seu discurso e que são erradas, para não dizer mentirosas, 

uma vez que quando é desmentida quatro e cinco vezes, parece excessivo que 

assim seja. O mesmo disse e serve para os números fantasiosos que a Senhora 

Vereadora referiu. Disse que se torna divertido que a Senhora Vereadora use a 

afirmação da falência técnica da Câmara, porque de facto tem alguma piada que o 

PSD venha dizer isso, sem conseguir dizer um exemplo que seja deste executivo de 

fazer obras de milhões que pudessem criar essa falência técnica tão propalada. 

Explicou que as dificuldades do Município de Caminha vem daquilo que a Senhora 

Vereadora disse, que concorda apenas num pequeno e significante aspeto, é que de 

facto a informação técnica, é uma informação que não está correta, porque peca por 

escassa, ou seja, não diz na totalidade os montantes que o PSD deixou para trás, 

direta ou indiretamente, por pagar, sobre a água. Recordou que para pagar as 

faturas da água e saneamento em dois mil e cinco e dois mil e seis, que deixaram 

vencer, contraíram um empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos para pagar 

dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil e vinte e um euros, para pagar dívidas da 

água, que não são deste executivo, e que, mesmo assim, este executivo herdou um 

milhão e oitocentos mil euros. Dessas dívidas, o atual executivo pagou quinhentos 

mil euros. Para pagamento de outras dívidas que o anterior executivo tinha junta das 

Águas do Noroeste, foi realizado um acordo de pagamento de um milhão, oitocentos 
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e trinta e um mil, cento e trinta e seis euros e vinte e um cêntimos, dívidas que o 

anterior executivo contraiu e não tinha pago, somando à dívida referida 

anteriormente de dois milhões e quinhentos mil euros. Posteriormente recorreram ao 

PRED que servia para regularizar dívidas em atraso, tendo sido usado para pagar 

faturas de dois mil e sete e dois mil e oito no valor de um milhão, trinta e sete mil e 

quinhentos e três euros e quinze cêntimos. Recorreu também, o anterior executivo, 

ao PAEL, que servia para um pagamento extraordinário de dívida, e em vez de 

pagar aos pequenos fornecedores, o anterior executivo pagou dívidas de água que 

se sobrepõe às outras anteriormente referidas. Explicou que todos estes 

empréstimos estão a ser pagos pelo atual executivo, sendo este um problema 

estrutural que vem de trás, com acordos sobre acordos e empréstimos sobre 

empréstimos. Explicou que este executivo pagou água de dois mil e cinco e dois mil 

e seis no valor de quinhentos e quarenta e dois mil euros, pagou também cerca de 

duzentos mil euros do acordo de pagamento com as Águas do Noroeste. Da dívida 

do PRED que serviu para pagar a água de dois mil e sete e dois mil e oito, o atual 

executivo já pagou quatrocentos e oitenta e cinco mil euros. Da dívida do PAEL que 

serviu para pagar a água de dois mil e nove, dois mil e dez e dois mil e onze, o atual 

executivo já pagou também trezentos e quatro mil euros. Perante estes factos 

questionou quem é que durante anos não pagou, não honrou compromissos e teve 

de pedir empréstimos, deixando esta situação, uma vez que este executivo está a 

pagar o que o PSD não pagou. Relativamente às aguas que estão por pagar 

atualmente, os documentos são muitos claros e registados, aconselhando o PSD a 

saber ler os documentos, porque este executivo não escondeu de ninguém o que 

quer que seja. O que este executivo está a fazer é pagar a dívida que o PSD não 

pagou, e que para isso recebeu dinheiro dos Munícipes e gataram em outras 

despesas. Acusou o anterior executivo de ter deixado de pagar faturas de água que 

soma mais de cinco milhões de euros, que hoje tem que ser pago em empréstimos e 

acordo sobre acordo. Sendo que o atual executivo tem de pagar essa dívida e 

assumir os outros compromissos, uma vez que não é possível pagar estes milhões 

que o PSD deixou e pagar atempadamente a despesa corrente. Disse também que 
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espera que este seja o último acordo, porque os técnicos das águas ao falar com os 

técnicos da Câmara já os conhecem muito bem, uma vez que já andaram a negociar 

as dívidas que se foram acumulando e portanto este tema deixa muito incomodado o 

PSD, aconselhando os Senhores Vereadores a ter moderação e a consciência do 

problema que criaram ao Município. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou quantas faturas de água o 

Senhor Presidente pagou desde março de dois mil e catorze. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que acabou de dizer os valores todos que foram 

pagos, e que tem de pagar as águas que o PSD deixou por pagar. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  voltou a perguntar quanto é que pagou 

desde março de dois mil e catorze até ao presente. 

 

O Senhor Presidente  responde que não sabe dizer-lhe o valor exatamente, mas 

está nos valores que acabou de dizer que são desde o início do mandato. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o Senhor Presidente não quer 

dizer porque não pagou nada, estando todas por pagar desde março de dois mil e 

catorze, voltando a perguntar quanto está a ser pago por mês. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que não tem os dados para poder dizer por mês 

esses valores, uma vez que tem que ser a soma dos vários empréstimos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse ao Senhor Presidente que faça as 

contas como fizer, o que é certo, é que desde março de dois mil e catorze não paga 

às Águas do Norte e por isso é que acumulou uma dívida de dois milhões e 

seiscentos mil euros. 
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O Senhor Presidente  perguntou se a sugestão do Senhor Vereador Flamiano 

Martins é não pagar os compromissos que o anterior executivo não pagou. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  respondeu que tem de pagar tudo, mas o 

que é certo, é que não pagou. 

 

O Senhor Presidente  perguntou se o Senhor Vereador Flamiano Martins tem a 

noção da dimensão total da dívida, uma vez que a dívida do anterior executivo e a 

dívida atual rondam os sete milhões de euros. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o Senhor Presidente deixou 

acumular a dívida dois milhões e seiscentos mil euros desde março de dois mil e 

catorze. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que o Senhor Presidente ao aconselhar 

moderação deve também ter moderação no debate, uma vez que quando é 

confrontado com números concretos e diretos o Senhor Presidente ataca de forma 

agressiva, argumentando sempre com apontamentos de mão e não com 

documentos e dados concretos como os Vereadores do PSD argumentam. Referiu 

que o Senhor Presidente insiste, reforçou, insiste que recebeu o Município numa 

situação ruinosa, mas a verdade é que o Revisor Oficial de Contas, que validou as 

contas do Município, reconhece que a trinta e um de outubro de dois mil e treze, a 

Câmara tinha um milhão, setecentos e sessenta mil e quinhentos e vinte e um euros, 

que coincide exatamente com aquilo que se tem vindo a dizer sempre, e mais o 

valor do IVA que o Município recebeu nessa altura, soma o valor de dois milhões, 

trezentos e noventa e oito mil e duzentos e sessenta e quatro euros, questionando 

que Município do distrito tinha uma situação financeira como esta, com toda a obra 

realizada. Disse que o Senhor Presidente insiste em dizer que herdou dívidas, mas 

efetivamente herdou obra feita, que como qualquer investimento tem que ser paga. 

Referiu que praticamente todas as Câmaras do distrito recorreram ao PAEL, para 
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resolução de situações muito específicas e explicou que o assunto remonta ao ano 

dois mil, em gestão do Partido Socialista na Câmara e no Governo, no qual foi 

efetuado um contrato por trinta anos. Desse contrato, Caminha recebeu cerca de 

três milhões de euros, que quando o executivo PSD entrou na Câmara já esse 

dinheiro não existia, portanto existe uma dívida desde o início e assinaram um 

contrato sem fazer nenhum estudo financeiro da tarifa, criando benefícios à empresa 

e prejuízos ao Município. Todas a Câmaras que recorreram ao PAEL não 

concordaram, uma vez que o valor das tarifas não correspondia ao valor a pagar à 

empresa pelo fornecimento da água. Posteriormente todos os Municípios recorreram 

ao tribunal para resolver este problema, tendo sido pago entretanto, no caso de 

Caminha, o valor que a Câmara recebia dos Munícipes, ou seja, não contraiu uma 

dívida de água, porque a água foi paga, contraiu foi uma dívida derivada da situação 

de não concordarem com os valores que estavam a ser pagos, o que é 

completamente diferente. Portando estes valores que o Senhor Presidente referiu, 

pensando que estava a dar uma grande novidade, mas não é novidade nenhuma 

porque o PSD tem acesso a esses dados, que foram enviados para a Inspeção 

Geral de Finanças, a comunicar o valor da dívida de cinco milhões, cento e 

cinquenta mil e seiscentos e cinquenta e dois euros, tendo sido feito de forma 

transparente sem esconder nada. Disse que na altura foi aprovado o acordo na 

Câmara e Assembleia Municipal, tendo sido pago religiosamente, portanto o atual 

executivo não tem razão nenhuma para não ter conseguido pagar, uma vez que o 

anterior executivo estava a pagar a noventa dias. O que se passou não se 

compreende, porque atualmente a Câmara está numa situação caótica, como os 

dados o comprovam. Disse também, que o Senhor Presidente continua a insistir que 

reduziu na despesa mas a verdade é que não tem dinheiro para pagar a água e o 

acordo mas continua a ter dinheiro para muitas outras prioridades. Referiu que os 

dados da DGAL, que são constantes, demonstram que realmente os prazos médios 

de pagamento estavam a ser cumpridos com o anterior executivo e quando entrou o 

atual executivo o prazo médio subiu logo para cento e quarenta e três dias, sendo 

que havia dinheiro para pagar a despesa que estava cabimentada. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  perguntou o que se fazia então com a 

despesa que estava descabimentada. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  respondeu que tem que dizer qual era essa 

despesa. Reforçou que a água não está a ser paga desde março de dois mil e 

catorze, tendo o executivo ocultado esta informação, fazendo este acordo porque o 

PSD alertou para este problema na anterior reunião de Câmara. Disse que o acordo 

contem valores errados, uma vez que o protocolo de espinho, por exemplo, não 

pode estar incluído. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a Senhora Vereadora diz muitas coisas 

erradas, sendo uma coisa certa, que é o reconhecimento que fez da dívida que o 

anterior executivo comunicou, sobre as águas, de mais de cinco milhões de euros. 

Disse novamente, que aquilo que o PSD fez com a água foi empurrar sempre o 

problema, sendo que ao longo deste tempo o atual executivo foi sempre pagando as 

dívidas da água que o PSD deixou, uma vez que o que aconteceu com as faturas foi 

o desacordo entre as faturas e montantes, estando em negociação há muto tempo a 

resolução do problema. Solicitou um exemplo ao PSD em que a despesa tenha 

crescido, de modo a se poder afirmar que as contas da Câmara estão 

desequilibradas. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que quando se está a gerir um Município, 

por vezes tem que se tomar decisões difíceis e nem sempre ser eleitoralista e andar 

a tentar cumprir programa por questões eleitorais. Portanto se efetivamente estava 

assim tao mal, se calhar não deveria ter tomado certas decisões. Solicitou que o 

Senhor Presidente explique como é que estão a receber o dinheiro dos munícipes, 

relativamente à água, e esse dinheiro não está em lado nenhum, sendo que o este 

executivo, só pagou o acordo e os empréstimos, mas não pagou a água. Disse que 

parece que estava tudo bem, mas não está, uma vez que o Anselmo Ralph fez o 
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espetáculo em Agosto e só aparece o contrato em Outubro, não estando a ser 

cumprida a Lei dos Compromissos. Portanto o Senhor Presidente desconhece se 

tem capacidade financeira para contratar, por exemplo, o Anselmo Ralph. Referiu 

que neste momento o Município está parado, estando neste momento em risco o 

pagamento dos vencimentos. Reforçou que a Câmara está tecnicamente falida. 

Solicitou ao Senhor Presidente para que apresente soluções para os problemas do 

presente e não se fale tanto do passado. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a Senhora Vereadora não conseguiu 

demonstrar, por nenhum ponto que seja, aquilo que é a razão dessa falência técnica 

da Câmara. Disse que é público que as despesas com eventos diminuíram e o 

Anselmo Ralph não é motivo para a falência técnica da Câmara, não sendo correto 

da parte da Senhora Vereadora inventar números, criticando a descida de impostos 

e misturando os assuntos. Referiu que não se pode fazer a consignação de receitas, 

como a Senhora Vereadora disse, sendo que a receita global que entra na Câmara 

serve para pagar o que se deve, estando bem esclarecido que a água não paga em 

dois mil e quatro, em dois mil e cinco, em dois mil e seis, em dois mil e sete, em dois 

mil e oito, em dois mil e nove, em dois mil e dez e em dois mil e onze é o atual 

executivo que está a pagar. Relativamente ao futuro disse que o que os números 

hoje indicam e falam é de transparência, não havendo faturas por registar, nem 

faturas que ficam nas gavetas, estando tudo registado e que de facto traduzem 

aquilo que é a situação da Câmara. Referiu que desde o inicio do mandato que 

afirma que a Câmara tem dificuldades, uma vez que a herança pesada e ruinosa 

que o PSD é de tal modo que vai demorar muitos anos a recuperar. Deu como 

exemplo que no caso das Piscinas de Vila Praia de Âncora que quem tem de pagar 

um milhão por ano é quem vem a seguir, sendo isto uma forma interessante de 

deixar obra, que é fazê-la e não pagar. O atual executivo tem outra forma de fazer 

obra, por exemplo, o mosteiro de São João de Arga com um investimento de 

quinhentos mil euros está pago. Disse que não estão em risco os vencimentos dos 

funcionários porque atualmente é feita uma gestão muito criteriosa da despesa e da 
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receita, por exemplo, atualmente gasta-se menos em pessoal, sendo esta também 

uma diferença entre os dois executivos. Sugeriu ao PSD que mude de estratégia 

rapidamente antes que caia numa situação muito desagradável em termos de 

afirmação pública.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que mais uma vez o Senhor Presidente 

quer comparar o anterior executivo com o atual e insiste em falar de politica quando 

se fala de contas e números concretos. Referiu que o Senhor Presidente não 

esclareceu o porquê do protocolo de espinho estar neste acordo. Admitiu que 

realmente houve saída de funcionários, mas houve, por outro lado, uma subida nas 

prestações de serviços com quinhentos euros por mês, conforme consta na listagem 

recebida dos contratos de menos de cinco mil euros. 

 

O Senhor Presidente  perguntou se nessa listagem não tem os contratos de 

sessenta mil euros por ano que o PSD assinava. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  respondeu que não, mas que pode fornecer os 

contratos de noventa mil euros que o Senhor Presidente já assinou, uma vez que o 

Senhor Presidente está sempre a acusar o anterior executivo e afinal faz 

exatamente o mesmo mas de outra forma. 

 

O Senhor Presidente  perguntou que contrato é esse no valor de noventa mil euros. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  respondeu que se trata de um contrato de 

assessoria jurídica. Reforçou que perante este acordo das águas, a gestão é do 

atual executivo, e foi o atual executivo que deixou de pagar a água desde março de 

dois mil e catorze, que na semana passada afirmou em reunião de Câmara que 

estava sem pagar desde janeiro por causa de um encontro de valores, mas que 

afinal hoje, assumiu que é por dificuldades de gestão de tesouraria, sendo que a 

dívida do anterior executivo já constava de um acordo do conhecimento da Inspeção 
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Geral de Finanças e encontrava-se a ser paga normalmente, por mensalidades, a 

noventa dias. Disse ser incompetência do executivo os problemas financeiros que a 

Câmara Municipal tem. Reforçou que os valores do acordo não estão corretos e não 

podem incluir o protocolo de espinho. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que tem muita dificuldade em compreender o 

raciocínio errado e inverdadeiro da Senhora Vereadora. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o atual executivo tem meio 

mandato, sendo isso que interessa, é a gestão deste executivo que deixou acumular 

a dívida de dois milhões e seiscentos mil euros, sendo disso que se está a falar. 

Perguntou qual o valor, por mês, que o Município tem que pagar às Águas do Norte. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que na totalidade é a soma dos valores todos, que 

está contabilizado e perfeitamente identificado. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que o executivo não deve deixar 

acumular estas dívidas. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que já explicou várias vezes e não vai estar a 

repetir-se, mas reforçou a importância do peso da dívida que o PSD não honrou e 

que ao longo do tempo foi acumulando em vários acordos. Explicou que no caso do 

PAEL só foi pago pelo PSD, no ano de dois mil e treze, alguns meses, sendo agora 

o atual executivo que está a pagar o grosso dessa dívida, honrando esse 

compromisso. O executivo do PSD antou durante anos a viver acima daquilo que 

podia pagar em várias áreas e posteriormente faziam acordos em cima de acordos.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que neste acordo a Câmara Municipal, 

esteja quem estiver a gerir a Câmara, tem de pagar até dois mil e vinte. 
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O Senhor Presidente  confirmou, porque não pode ser de outra forma. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que o rigor nos números do Senhor 

Presidente ficou demonstrado, uma vez que disse que a dívida herdada era de cinco 

milhões de euros e agora falou em seis milhões de euros. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que se referiu à dívida a curto prazo. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que a dívida de curto prazo não é de seis 

milhões de euros, ficando escandalizado com a dívida de água de cinco milhões de 

euros mas em dois anos já tem uma dívida de dois milhões e seiscentos mil euros, 

porque decidiu não pagar a água. Concluiu dizendo que este acordo de pagamento 

vai arruinar a Câmara de Caminha por causa da situação em que o Município está. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 3 votos 

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

abstenções. 

 

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

Relativamente à proposta apresentada pelo executivo da Câmara Municipal de 

Caminha – acordo de pagamento da dívida de água e saneamento de março 2014 a 

julho 2015, que acrescido de juros, totaliza o valor de 2.650.000€ cumpre-me o 

dever de, face ao exposto, votar contra com base nas seguintes considerações: 

1º - Tomamos conhecimento na última reunião de Câmara de que, como já 

suspeitávamos a Câmara de Caminha não estava a pagar as faturas da agua e 

saneamento. Facto este confirmado pelo Presidente da câmara que afirmou não as 

pagar desde janeiro porque estava a estudar uma eventual descida; 

2º - O Município de Caminha está falido porque utilizou a 100% as receitas da água 

e saneamento, desde Março de 2014 até à presente, sem pagar qualquer fatura ao 
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fornecedor nem tendo esse dinheiro retido, ou parte dele, em qualquer conta 

bancária, à ordem ou a prazo; 

3º - O Município de Caminha ao deixar de cumprir obrigações mensais destes 

montantes e ter omitido tais incumprimentos aos vereadores da oposição, 

desvalorizando os alertas feito pelos mesmos, sobre os atrasos dos PMP, sabia que 

deliberadamente não estava a cumprir desrespeitando o dever de informar este 

órgão e os seus vereadores; 

4º - Consideramos que o documento agora apresentado enfermo de várias 

omissões, é tendencioso politicamente, pelo que exigem que seja constituído um 

processo com as atas de todas as reuniões efetuadas com a empresa desde a data 

em que o município começou a não pagar – março de 2014.- Uma vez que em 

30.11.2012 a Assembleia Municipal aprovou um acordo de regularização de dívida à 

empresa das águas com tudo o que havia pendente e com tudo o que foi acordado 

reduzir à divida, desde logo o valor de 1.008.mil euros e o valor de 891 mil para 

ficarem em divida até que a empresa distribua lucros, situação omissa na 

informação técnica que sustenta a proposta; 

5º - Consideram também os vereadores que os valores referidos no email da 

empresa referente a dívidas dos protocolos de Espinho, estão já referidos no acordo 

anterior, pelo que se consideram tais referências desajustadas pretendendo 

confundir ainda não sabemos quem. 

6º - Os vereadores do PSD dão desde já conhecimento de que vão remeter esta 

proposta de acordo para a Inspeção Geral do Território e para o Tribunal de Contas, 

porque nos merecem as maiores preocupações, quer o não pagamento dentro dos 

prazos contratuais quer a dimensão da dívida no cálculo dos Fundos Disponíveis e 

no não respeito da Lei dos Compromissos.  

Caminha, 16 de setembro 2015. 

 

PROPOSTA N.º 5 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNI CIPAL A 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL  DE 

CAMINHA (PDM) 
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O parecer final da CCDR relativo à Proposta de alteração do Regulamento do PDM 

resultante da Discussão Publica – artigo 10 e 11- sugere a introdução de mais um 

item no artigo das “Definições” (artigo 6) assim deixando claro o conceito de 

quociente de impermeabilização do solo, sem remissões para o Decreto 

Regulamentar 9/2009 de 29 de Maio. 

Ponderada essa sugestão conclui-se que a remissão para o Decreto Regulamentar 

anteriormente proposto, pode não ser conveniente, atendendo a que esse diploma 

pode inclusivamente sofrer alterações, sendo mais amigável integrar todos os 

conceitos utilizados no Regulamento na parte relativa às Definições (artigo 6).  

Assim, nos termos da informação dos serviços e com as sugestões apontadas pelo 

parecer final da CCDR, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal e posterior publicação em Diário da Republica a 

alteração que se transcreve:  

CAPITULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS   

Artigo 6º - Definições 

1- […] 

2- […] 

3- […] 

4- […] 

5- […] 

6- […] 

7- […] 

8- […] 

9- […] 

10- […] 

11- […] 

12- […] 

13- […] 

14- […] 



 

 
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 46/15 de 16/09/2015 
 

 

42

15- […] 

16- […] 

17- […] 

18- […] 

19- […] 

20- […] 

21- […] 

22- […] 

23- […] 

24- Coeficiente de impermeabilização do solo – quociente entre as áreas 

impermeabilizadas, incluindo o solo ocupado com construções ou 

revestimento impermeável, e a área do terreno.   

CAPITULO III- ESPAÇOS AGRICOLAS 

Artigo 10º - Identificação 

Os espaços agrícolas, delimitados na Planta de Ordenamento, integram as manchas 

agrícolas de elevada fertilidade integradas na RAN, bem como os solos de aptidão 

marginal e caracterizam-se pela sua aptidão agrícola atual ou potencial e destinam-

se, preferencialmente, à manutenção e desenvolvimento do potencial agrícola. 

 Artigo 11º - Usos e regime 

1- Usos não agrícolas  

Sem prejuízo do disposto no Plano de Ordenamento da Orla Costeira, Caminha-

Espinho e no Plano Setorial da Rede Natura 2000, bem como sem prejuízo do 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, a ocupação dos 

espaços integrados nesta categoria subordinar-se-á, estritamente, aos objetivos de 

preservação das suas potencialidades agrícolas, admitindo-se, excecionalmente, os 

seguintes usos: 

a) Habitação unifamiliar destinada a residência própria e permanente de 

agricultor ou proprietário em situação de insuficiência económica comprovada 

e respetivos agregados familiares, e que não sejam proprietários de qualquer 
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outro edifício ou fração para fins habitacionais. A insuficiência económica será 

comprovada nos termos do apoio judiciário. 

b) Obras de construção de apoios diretamente afetos à exploração agrícola, 

nomeadamente armazéns para alfaias, máquinas agrícolas e produtos 

agrícolas, estufas não amovíveis, cubas, silos, secadores, câmaras de 

refrigeração, estábulos, salas de ordenha e instalações de proteção 

ambiental;  

c) Instalações e equipamentos para produção de energia a partir de fontes de 

energia renováveis, desde que seja respeitada a topografia do terreno e a sua 

drenagem natural; 

d) Prospeção geológica e hidrológica e exploração de recursos geológicos, 

desde que seja reconhecido pela Assembleia Municipal como revestindo 

interesse público municipal;  

e) Atividades industriais e comerciais complementares à atividade agrícola; 

f) Empreendimentos de turismo em espaço rural, turismo de habitação, turismo 

de natureza e empreendimentos de animação turística; 

g) Instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola e ao 

espaço rural; 

h) Instalações desportivas especializadas destinadas à prática de golfe, desde 

que adaptadas às condições topográficas do terreno. 

i) Captações de água e infraestruturas hidráulicas. 

j) Admitem-se ainda os usos associados a operações urbanísticas enquadradas 

por “atos válidos constitutivos de direitos”. 

2- Edificabilidade   

a) Sem prejuízo do disposto no Plano de Ordenamento da Orla Costeira, 

Caminha-Espinho e no Plano Setorial da Rede Natura 2000, bem como sem 

prejuízo do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, 

nomeadamente o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios 

(SNDFCJ), nesta categoria de espaço são aplicáveis, para os usos previstos 
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no número anterior, os parâmetros de edificabilidade previstos no quadro 

seguinte: 

 

 
b) A existência de vias de acesso público pavimentadas que permitam a 

circulação de veículos automóveis, bem como a existência ou garantia de 

infraestruturas autónomas de abastecimento de água e saneamento, 

condicionará sempre a viabilização de qualquer edificação.    

Mais se propõe , que o mesmo seja submetido a aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  perguntou se houve reclamações. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  respondeu que houve formalmente duas 

reclamações que tinham a ver com o que está em preparação e outra reclamação 

que tem a ver com a má interpretação do que está em causa nesta alteração. 

 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João e Rui Teixeira, 0 votos 

Usos permitidos 
(numero 1 do 

artigo 11º) 

Coeficiente de 
ocupação do solo 

(aplicável ao conjunto 
das parcelas que 

integram a exploração 
agrícola) 

Coeficiente de 
impermeabilização do 

solo (aplicável ao 
conjunto das parcelas 

que integram a 
exploração agrícola) 

Nº 
max. 
de 
pisos 

a) 0.10    0.10 2 
b) 0.01 0.01 1 

e), f) e g) 0.20 0.20 2 

h) 

(As construções de 
apoio deverão ocupar 
áreas não integradas 

nesta categoria de 
espaço). 

- - 
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contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 6 – ISENÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO PROCESSO 

DE OBRAS NÚMERO 52/15 – REQUERENTE: ARTUR MANUEL RA MOS DA 

SILVA – ZONA INDUSTRIAL DA GELFA 

 

Em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º2 do artigo 8º, do Regulamento 

e Tabela Geral de Taxas do Município de Caminha a “Câmara Municipal poderá 

isentar do pagamento das taxas previstas no presente regulamento, total ou 

parcialmente pessoas singulares ou coletivas, relativamente a factos que visem o 

desenvolvimento de atividades de manifesto interesse coletivo”. 

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

isentar as taxas de licenciamento do processo de obras número 52/15 em nome de 

Artur Manuel Ramos da Silva. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

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

 

PROPOSTA N.º 7 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE VENADE E AZEVEDO PAR A A 

REALIZAÇÃO DA “CESTADA DE VENADE” 

 

Relativamente ao assunto em apreço, atendendo ao pedido da Comissão 

Fabriqueira de Venade, em virtude da realização da “Cestada de Venade”, na 

Freguesia de Venade e Azevedo, nos dias 18, 19, 20 e 27 de setembro do corrente 

ano, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar temporariamente o corte e 

condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, como se indica: 

Locais: 
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- Avenida Barão São Roque, Largo Joaquim Alves Cruz, Rua Amélia Cruz, Rua José 

Salgueiro, Rua Padre Luís Serro e Travessa da Barge. 

Data e Hora: 

- Entre as 12:00h do dia 18 de setembro e as 02:00h do dia 19 de setembro; 

- Entre as 17:00h do dia 19 de setembro e as 02:00h do dia 20 de setembro; 

- Entre as 11:00h e as 22:00h do dia 20 de setembro; 

- Entre as 13:00h e as 20:00h do dia 27 de setembro. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

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

 

PROPOSTA N.º 8 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE CAMINHA E VILARELHO PARA A 

REALIZAÇÃO DE UM CONVÍVIO 

 

Relativamente ao assunto em apreço, atendendo ao pedido da Paróquia de 

Caminha, em virtude da realização de uma “noite de convívio”, na Freguesia de 

Caminha e Vilarelho, no dia 26 de setembro do corrente ano, propõe-se  que a 

Câmara Municipal delibere aprovar temporariamente o corte e condicionamento de 

trânsito e estacionamento automóvel, como se indica: 

- Proceder à suspensão temporária de trânsito e estacionamento proibido nos 

seguintes locais: Rua Benemérito Joaquim Rosas e Rua do Pombal, entre a 

travessa Cabo Custódio e Rua Manuel Serra de Carvalho, no dia 26 de setembro, 

entre as 18:99h e as 24:00h. 

 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, Rui Teixeira, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 9 – ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA À POSTURA DE TRÂNSITO E 

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA  PARA A 

REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HONRA DE NOSSA SENHO RA DA 

BONANÇA - RATIFICAÇÃO 

 

Relativamente ao assunto em apreço, atendendo ao pedido da Comissão de Festas 

de Nossa Senhora da Bonança, em virtude da realização das festividades em honra 

de Nossa Senhora da Bonança, na Freguesia de Vila Praia de Âncora, nos dias 10 a 

13 de setembro do corrente ano, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere 

ratificar o despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara do dia 

08/09/2015, que deferiu efetuar temporariamente o corte e condicionamento de 

trânsito e estacionamento automóvel, como se indica: 

De 10 a 13 de Setembro 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, 

entre as 19:00h e as 24:00h - Avenida do Campo do Castelo; Avenida Dr. 

Ramos Pereira até à Rua Celestino Fernandes. 

Dias 10 e 11 de Setembro 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, 

entre as 14:00h do dia 10 e as 04:00h do dia 11 e entre as 14:00h do dia 

11 e as 04:00h do dia 12 - Avenida do Campo do Castelo; Avenida Dr. 

Ramos Pereira até à Rua Celestino Fernandes. 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel 

entre as 20:00h e as 24:00h – Praça da República; Rua 5 de Outubro; Rua 

13 de Fevereiro; Largo do Portinho; Rua Celestino Fernandes; Avenida do 

Campo do Castelo; Avenida Dr. Ramos Pereira até à Rua Celestino 

Fernandes. 

Dias 11 e 12 de Setembro 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, 

entre as 18:00h do dia 11 e as 04:00h do dia 12 e entre as 18:00h do dia 
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12 e as 04:00h do dia 13 - Avenida do Campo do Castelo; Avenida Dr. 

Ramos Pereira até à Rua Celestino Fernandes. 

Dia 12 de Setembro 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, 

entre as 11:00h e as 13:00h - Praça da República; Rua 5 de Outubro; rua 

31 de Janeiro até à Av. Dr. Ramos Pereira. 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, 

entre as 14:00h e as 18:00h - Praça da República; Rua 5 de Outubro; 

Largo do Portinho; Avenida do Campo do Castelo; Avenida Dr. Ramos 

Pereira. 

Dias 12 e 13 de Setembro 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, 

entre as 21:00h e as 24:00h - Rua 31 de Janeiro; Praça da República; Rua 

5 de Outubro; Rua Celestino Fernandes; Rua 13 de Fevereiro; Avenida Dr. 

Ramos Pereira. 

Dia 13 de Setembro 

• Suspensão e condicionamento de trânsito e estacionamento automóvel, 

entre as 10:00h e as 19:00h - Rua 31 de Janeiro; Praça da República; Rua 

5 de Outubro; Rua 13 de Fevereiro; Rua Celestino Fernandes; Largo do 

Portinho; Avenida Dr. Ramos Pereira; Avenida do Campo do Castelo; Rua 

Cândido dos Reis; Rua Laureano de Brito. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, 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. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Ana São João, 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 17 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, 16 de Setembro de 2015 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 
 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 
 

___________________________________________ 
Tomás Henrique Fernandes Antunes 


