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ATA NÚMERO 08/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA CINCO DE 

FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E 

CATORZE 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze, no Salão Nobre dos 

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

DA SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores GUILHERME 

CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, ANA SOFIA GARCIA BARROS SÃO JOÃO, RUI 

PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, FLAMIANO GONÇALVES MARTINS, 

MÁRIO AUGUSTO PAIS PATRÍCIO, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA. 

 

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

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente disse que na última reunião de câmara foi apresentado um 

requerimento por parte dos Senhores Vereadores do PSD colocando diversas 

questões. O qual leu a seguinte resposta: 

“Em resposta ao pedido de informação escrita, subscrito pelos senhores Vereadores 

do PSD em 22 de janeiro do corrente ano, sobre a reunião realizada entre os 

executivos de Caminha e A Guarda, venho esclarecer o seguinte: 

1 – Há um acordo entre o Município de Caminha e o Município de A Guarda facto, 

aliás, amplamente divulgado da comunicação social. Desse acordo, resultam as 

seguintes conclusões principais: 
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- Consolidar e aprofundar as relações entre os dois municípios; 

- Requerer a suspender da instância no processo que corria termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Braga (TAFB) e que opunha os dois municípios; 

- O executivo de A Guarda comprometeu-se, a partir do início de 2014, a 

encaminhar para o município de Caminha as receitas apuradas em relação ao ferry-

boat; 

- O executivo de A Guarda comprometeu-se a, nos primeiros três meses de 2014, 

apresentar a Caminha um plano de pagamento; 

- Organizar em conjunto eventos com interesse para ambos os municípios, em áreas 

como a cultura, turismo, educação, desporto, etc.;  

- Os dois municípios vão juntar-se desde já na internacionalização do evento 

Caminha Doce e na dinamização dos Caminhos de Santiago, num percurso entre 

Âncora e a fronteira entre A Guarda e o Rosal; 

- Iniciar o processo de candidatura conjunta da Foz do Minho a Paisagem Cultural 

da Unesco; 

- Convidar os municípios vizinhos, de ambos dos lados do Rio Minho, para um 

encontro global, que reúna Viana do Castelo, Ponte de Lima e Vila Nova de 

Cerveira, assim como o galego Rosal. O objetivo é a partilha de equipamentos e a 

abertura de horizontes na Galiza e no Alto Minho, que possam potenciar ambos os 

territórios. 

2 – O acordo celebrado entre Municípios que se consideram pessoas de bem, foi 

selado com um aperto de mão, sustentado nas conclusões da reunião e é para ser 

cumprido. Está já a ser cumprido: deram-se instruções ao advogado do Município, 

Dr. Veloso Ferreira, para elaborar, subscrever e remeter para A Guarda o 

requerimento conjunto de suspensão da instância no Processo n.º 802/12.5BEBRG, 

que corre termos no Tribunal Administrativo de Braga, de modo a que o Município 

galego possa assinar também o documento (falta apenas esta assinatura) e foi já 

solicitado o IBAN do Município de Caminha para que A Guarda proceda ao 

pagamento do quarto trimestre de 2012 e o primeiro e segundo trimestre de 2013, 

numa entrada de receita imediata no nosso Município que se cifra nos 105.847,30 €. 
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3 – A ata do I Encontro de Municípios da Foz do Minho segue em anexo. 

4 – O valor de referência é o mesmo apurado pelo executivo anterior, o mesmo que 

serviu de base à ação judicial intentada contra o Município de A Guarda, ou seja 

1.459.740,19 € (31/12/2011).  

5 - Nenhuma. 

6 – O plano de pagamento ainda se encontra em fase de negociação nos termos e 

nos prazos que foram estabelecidos no acordo.” 

Disse ainda que a ata é parte integrante desta resposta. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que tem dois requerimentos e leu:  

“Os vereadores do PSD apresentaram na reunião de câmara de 8 de janeiro um 

requerimento a que V. Exa. respondeu a 22.01.2014. 

Essa resposta em vez de nos esclarecer, traz-nos ainda mais dúvidas que 

provavelmente terão de ser dissipadas por outras entidades que não a presidência 

da Câmara Municipal porque resulta a alarmante e preocupante evidência de que 

foram contratualizados pelo menos dois serviços, sem que fosse feita previamente a 

correspondente e obrigatória cabimentação, criado o respetivo compromisso e, mais 

grave, a sua contratação pública como é obrigatório e decorre da lei. Não só parece 

configurar uma, mas várias situações ilegais. 

A- Analisando declarações o Sr. Presidente, desde o início do mandato, na 

comunicação social e no site da Câmara, é evidente para toda a gente que foi 

contratada uma empresa externa à Câmara para realizar uma auditoria. Foi 

amplamente noticiada e divulgada, o que pressupõe, recolha de elementos e 

informações confidenciais junto dos funcionários e dos serviços municipais. 

Ou seja, aqui há uma prestação de serviços efetiva; 

B- É público que foi contratualizada uma assessoria de imprensa com a 

presença óbvia de uma assessora, quer nas instalações da câmara, quer nas 

sessões da Câmara e da Assembleia Municipal, ou seja, prestação de 

serviços efetiva; 

Sr. Presidente, 
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Não nos quer fazer crer que estas duas empresas lhe prestaram serviços 

gratuitos. Por isso perguntamos: 

1- Como é que as contratou?  

2- Ainda vai contratar?  

3- São empresas amigas que lhe estão a prestar um favor? 

4- Quanto custaram ou vão custar as prestações de serviços? 

5- Quando foi feita a respetiva contratualização e com base em que 

informações sobre fundos disponíveis?  

Face à sua resposta e a manter-se a que nos foi dada no dia 22 de Dezembro,   

6- Que tipo de contratualização ou relacionamento institucional é este?  

7- É um favor de amigos? 

C-  Foi pública a instalação da iluminação de Natal e foram públicos os eventos 

realizados durante a passagem de ano. Segundo o Sr. Presidente, “a 

iluminação de Natal aconteceu graças a um diálogo com os fornecedores de 

iluminação pública” (texto da ata da reunião de CM de 4 de Dezembro); na 

última resposta remete estas despesas para uma parceria com o Movimento 

de Empresários. 

8- Queremos saber que tipo de parceria (escrita/verbal) foi estabelecida com 

o Movimento dos Empresários. Em que consiste?  

9- Foram comprometidos algum tipo de apoios, encargos financeiros ou de 

compromissos? Quais? 

10-  Foi feito algum protocolo?  

11- O movimento de empresários é que contratualizou a Iluminação de Natal? 

Quem vai pagar?” 

Leu também: 

“Extra este requerimento gostaria ainda de esclarecer uma afirmação do Sr. 

Presidente na resposta que nos foi dada referente às assessorias contratadas por V. 

Exa. Afirma que não há novas assessorias, que há menos assessorias. Isso é 

mentira: Enquanto o executivo anterior tinha só uma pessoa exterior à Câmara, João 
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Silva, agora vemos 4 que são bem visíveis: Rosa Sampaio, Filipe Fernandes, Sónia 

Torres e Paula Cristina. 

E, contrariamente àquilo que é afirmado por V. Exa, vai gastar mais – está previsto 

no orçamento um aumento de cerca de 500.000,00 €.” 

Relativamente ao CLDS leu: 

“ Os vereadores do PSD ficaram estupefactos com a resposta que V. Exa. deu 

através do ofício 13/P de 22.01.2014 ao requerimento dos vereadores do PSD em 

que solicitavam informação sobre a candidatura ao programa CLDS. 

Outra coisa não seria de esperar que V. Exa não viesse a terreiro atirar culpas para 

cima do executivo anterior, pois é coisa a que já estamos habituados, mas o que V. 

Exa. não pode é desresponsabilizar-se pelos atos de gestão do seu executivo. 

No ponto 4 da resposta V. Exa falta à verdade quando afirma que o executivo 

anterior não acautelou um estudo sobre a possibilidade de aquele edifício poder 

albergar funções diversas. É completamente falso, lembrando-lhe só que, para além 

de um estudo anterior aquele projeto, foi desenvolvido um estudo por um engenheiro 

do município, em articulação com os técnicos afetos ao programa CLDS, estudo 

esse que está na posse do município; 

No ponto 6 da resposta tem afirmações tão inconsistentes que merecem um 

esclarecimento cabal: 

Falta totalmente à verdade quando afirma que a escritura de doação do terreno onde 

está o CCT tenha qualquer condição. Procedam à leitura da própria escritura onde 

refere explicitamente que o lote 1 é para instalar o CCT (nele já construído).     

Repare Sr. Presidente nesse pormenor: nele já construído. 

Na verdade se V. Exas estivessem dentro de todo o processo saberiam que: 

   1º - O terreno onde está instalado o CCT foi comprado pelo município muito antes 

do loteamento que deu origem ao lote 1,2,e 3.  

   2º - Para ajudar a clarificar a sua resposta, o município tomou posse administrativa 

de um terreno com 5.350m2, apresentou garantia bancária, e com essa planta o 

ministério autorizou a construção do CCT. 
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    3º - Mais tarde apareceu um proprietário dos terrenos confinantes e em diálogo 

com o município acordam em que o terreno de 5.350m2 fosse trocado por um lote 

de 1.358,20m2, sendo que ambos beneficiaram. Assim o município registava o CCT 

e podia esquecer o processo de expropriação e a garantia bancária, uma vez que a 

restante área já estava – como está hoje! – afeta a arruamentos e a estacionamento 

de apoio ao CCT. 

No Ponto 7, V. Exa afirma que o anterior executivo cometeu um erro grave, 

induzindo em erro os parceiros, afirmação essa que refutamos porquanto o que 

alterou o percurso normal desta candidatura foi o facto de V. Exas terem ganho as 

eleições e pretenderem denegrir todos os projetos do anterior executivo. 

Neste sentido, solicitamos que em próxima reunião de Câmara V. Exa apresente 

uma resposta séria anexando cópia da escritura de doação do terreno do lote 1, bem 

como dos documentos do município que titularam a posse dos 5.350m2 por recurso 

a um processo de posse administrativa.” 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que tem conhecimento que o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora já reuniu com a diretora 

da EB1 de VPA no sentido de construírem um abrigo para as crianças enquanto 

esperam pelo transporte escolar; dessa reunião não saiu nenhum compromisso no 

entanto referiu que este é um assunto importante e que deveria ser resolvido. 

Relativamente, também à EB1 de VPA, deixou uma palavra de desagrado pessoal 

pelo facto das crianças daquele estabelecimento de ensino não participarem no 

desfile de carnaval pelo 2º ano consecutivo.  

Referiu-se também a 2 candeeiros em Vila Praia de Âncora da Rua Mesquita da 

Silva, junto das bombas da Repsol, em zonas de passadeira para peões, que estão 

com lâmpadas fundidas; disse também que o viaduto junto ao centro cívico também 

está sem iluminação; referiu-se também às letras colocadas nas Piscinas de Vila 

Praia de Âncora em que a Unidade de Fisioterapia está “em baixo” depois vem 

“Piscinas Municipais” e por cima, Hospital Particular, pensa que Unidade de 

Fisioterapia deveria estar por baixo de Hospital Particular. Relativamente às Dunas 
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dos Caldeirões, perguntou se existe alguma intervenção prevista; no que diz respeito 

ao Centro Coordenador de Transportes disse que lamenta que se tenha deixado 

“cair” o projeto e não se tenha lutado para que o projeto avançasse e deu como 

exemplo o CCT de Vila Nova de Cerveira que tem nas instalações a Universidade 

Sénior demonstrando que quando há vontade tudo se consegue. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício agradeceu o envio do parecer jurídico 

elaborado pelo Dr. Domingos Lopes e que, após a análise do referido parecer onde 

diz que o edifício só poderá ser utilizado para um fim, questionou se não haveria 

engano e se não há outra solução já que conhece os exemplos de Valença e V.N.de 

Cerveira e, a autarquia, com o executivo do Senhor Presidente Pita Guerreiro, 

autorizou que lá se instalasse um restaurante pensa que este assunto deveria ser 

esclarecido pelo Senhor Presidente ou pelo Vereador competente. Disse que ainda 

que isso fosse verdade, o proprietário do lote está em Caminha, é conhecido, 

emprestou ao PS o terreno, deveria ser contactado para esclarecer melhor esta 

situação e pensa que o proprietário não se oporia a resolver a situação. 

Em relação ao mercado, e que foi falado na última reunião em que o executivo disse 

que resolveu rapidamente o problema da ordem de encerramento dada pela ASAE, 

disse que as “histórias devem ser contadas na sua totalidade” e que esse problema 

talvez tenha surgido pelo facto das obras terem parado; disse que é legítimo que 

tenham mandado parar a obra para avaliar a intervenção, no entanto ao não 

mandarem recomeçar a obra, com ou sem alterações, o risco que se corre é grande 

e provavelmente, por estar muito tempo parada, fez com que a ASAE atuasse. 

Já em relação à EN305, disse que não foi em vão que questionou a forma como 

teria sido adjudicada a obra da nacional 305 bem como que fundos disponíveis 

tinham sido considerados; disse que, este processo, como sabem mas não 

disseram, foi iniciado muito tempo antes, para executar a garantia bancária do banco 

já que a empresa tinha falido e deixado a obra em mau estado; já com o novo 

executivo chegou a carta a confortar os fundos disponíveis para poder adjudicar a 

obra que já estava preparada; disse que não pretende discutir de quem é a obra 
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mas sim demonstrar que respeitaram os fundos disponíveis, não violaram a lei, 

respeitaram sempre o que está definido. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que tem recebido reclamações de 

munícipes e professores das AEC queixando-se que a Câmara não está a fazer os 

respetivos pagamentos de serviços prestados, desde de Setembro. Pediu 

esclarecimento sobre este assunto.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse, relativamente a um processo da Câmara 

de Caminha, que há pessoas da Câmara que foram contactadas para 

testemunharem a favor em processos mas as mesmas não foram contactadas pela 

câmara, disse que deveriam também ser contactadas pessoas que estão mais ao 

corrente do assunto mas ainda não foram contactadas e a data para comparecerem 

em tribunal é já 27 de fevereiro. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício fez um apelo para que se coloque um 

funcionário da câmara no Polo da Academia de Musica Fernandes Fão em 

Caminha, lembrou que há um protocolo que foi aprovado por unanimidade em 

reunião de câmara e em Assembleia Municipal. Disse que é necessário que haja 

alguém que controle as crianças neste polo e já que o protocolo existe, deveria ser 

cumprido. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido, relativamente às Dunas dos Caldeirões, 

disse que apesar de não ser competência da Câmara Municipal, já falou por duas 

vezes com o diretor da APA/ARH e este assumiu a responsabilidade na 

regularização da situação; disse que a gestão das zonas hidrográficas é da 

APA/ARH e como tal ao município compete acompanhar, estar atento, alertar e 

pressionar para que tudo se resolva.  
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A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que, com o que aconteceu, o campo do 

Âncora está em risco bem como todas as habitações que estão construídas naquela 

zona. 

 

O Senhor Presidente disse que o Senhor Vereador Guilherme Lagido tem 

acompanhado a situação in loco e reportado fotograficamente; disse que têm feito 

uma grande pressão sobre a APA no sentido de resolver a situação; partilham a 

preocupação e espera que sejam encontradas soluções já que é uma situação 

preocupante.  

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira em relação ao Mercado, voltou a referir que não 

foi a câmara que mandou parar a obra, foi iniciativa do empreiteiro e acrescentou 

que o empreiteiro apenas falou com técnicos da câmara acerca da paragens bem 

como das possíveis alterações e não com quem tem poder de decisão. O período 

que decorreu entre a paragem da obra e a visita da ASAE é da exclusiva 

responsabilidade do empreiteiro, o executivo nada teve a ver com o facto de a obra 

ter parado. 

Relativamente à EN305, disse que se de facto havia a preocupação para com os 

munícipes que usam essa via, e já que tinham irrompido por várias vezes a lei dos 

compromissos, se essa preocupação existia, então deveriam ter avançado com a 

obra.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que não pode deixar passar esta 

afirmação em branco e disse que o anterior executivo não irrompeu nunca a 

situação dos fundos disponíveis, informação que poderão confirmar junto dos 

serviços da câmara. 

 

O Senhor Presidente, relativamente à questão do mercado, disse que, por aquela 

obra estar inacabada, também isso foi motivo de intervenção da ASAE, isso nunca 

foi escondido mas haviam também muitas outras questões. Disse que os inspetores 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

10 

da ASAE contactaram a câmara no sentido de informar que, aquilo que tinha sido o 

compromisso assumido foi cumprido; referiu que, apesar disso, ainda há muito 

trabalho para fazer mas esta é uma boa notícia.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que quando se fala em fundos 

disponíveis, se fala no dinheiro referente à receita que se recebe mensalmente, tem 

a ver com a lei dos compromissos, uma lei que o Governo criou e que limita em 

muito a atuação das autarquias. Referiu que, nos últimos três meses foram 

ultrapassados os fundos disponíveis mas isso tem a ver com o pagamento dos 

subsídios de férias e natal, com as atualizações de preços. Mencionou um 

documento da DGAL, que reporta a Novembro de 2013 e o município de Caminha 

não consta na lista de municípios infratores. 

 

O Senhor Presidente disse que percebe o exercício feito mas está errado. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João, relativamente ao pagamento feito aos 

professores das AEC, explicou que, por celebração de protocolo, não é a Câmara 

que paga diretamente mas este assunto será resolvido nos próximos dias o mesmo 

acontecendo com o protocolo estabelecido com a Academia de Musica. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se há alguma retenção de verbas 

já que lhe têm chegado informações relativamente a pagamentos em atraso não só 

aos professores mas também a fornecedores de serviços. 

 

O Senhor Presidente, relativamente a este assunto disse que estão com muitas 

dificuldades, não há dinheiro e tem sido muito difícil gerir esta situação e disse que 

há compromissos que foram assumidos sem que houvesse uma preparação para 

que pudessem ser pagos, há situações que estão a ser resolvidas e as pessoas 

devem compreender esta dificuldade. 
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O Senhor Vereador Rui Teixeira deu o exemplo das refeições escolares, que foram 

aprovadas em Reunião de Câmara e “esqueceram-se” de registar o compromisso, 

tiveram que gastar compromisso de janeiro para pagar as refeições escolares que já 

foram fornecidas.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou porquê que na antecipação de 

receita está previsto um saldo de gerência da câmara de 895 mil euros. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que existe o orçamento, os compromissos, a 

gestão de tesouraria e tudo é diferente. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva perguntou, se não há dinheiro então como é 

que conseguem pagar a assessores e secretários de confiança politica, legítimos, e 

não conseguem pagar por exemplo ao Patronato, em que há um compromisso 

assumido de 20 000 euros e dizem que não há dinheiro para pagar.  

 

O Senhor Presidente disse que isso é demagogia e que se ainda não tiveram 

capacidade para pagar 20 000 euros ao Patronato é porque o anterior executivo não 

fez o que deveria ter feito para que se pudesse pagar para além de não terem 

dinheiro.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva referiu que até dezembro de 2012 Caminha era 

o 4º melhor pagador do distrito, até setembro de 2013 estava tudo pago a 90 dias, e 

perguntou que é que aconteceu nos últimos três meses.  

 

O Senhor Presidente disse que até ao final de 2012 a Câmara gastou na animação 

de eventos 197 mil euros; no ano de 2013, só em 10 meses gastou 567 mil o que 

representa um aumento de 200% nesta despesa; disse que este é apenas um 

exemplo. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que não é fácil para uma câmara 

pequena como é a de Caminha, com pouca receita, honrar os pagamentos mas os 

problemas sempre foram resolvidos e esse é agora o trabalho do executivo. 

Em relação ao estorno de faturas que estão sempre a falar, disse que houve 

indicação para serem feitos, aconteceram enganos mas os estornos podem ser 

feitos e os problemas podem ser sempre resolvidos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2014/01/22 

 

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

setembro, propõe-se: 

 

- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária de 22 de janeiro passado. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Mário Patrício e Liliana Silva 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins leu declaração de voto: 

“Os vereadores do PSD votam a favor porque, de uma forma geral, a ata reflete o 

que se passou na reunião de Câmara, embora emitamos o seguinte reparo. 

Aquando da discussão sobre as obras que a maioria do executivo desta Câmara 

resolveu não acarinhar, tentando, de uma forma indecorosa, culpar o executivo 

anterior, a Sra. Vereadora fez uma afirmação que nós, vereadores do PSD não 

compreendemos. O texto da ata veio clarificar (embora não de uma forma cabal): na 

página 12 lemos que a Sra. Vereadora declarou que “as instituições sociais devem 

manter-se salubres e com sustentabilidade financeira, com idoneidade de quem está 
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em cargos decisores para que possam investir em determinados fins e não para 

resolver problemas políticos”. Gostaríamos que a expressão, fosse, de uma vez, 

clarificada. Um futuro leitor ou estudioso ao ler esta ata vai lá saber a visão que a 

Sra. Vereadora tem sobre o papel das IPSS. São instituições para resolver 

problemas sociais ou políticos? Os elementos das IPSS servem-se das instituições 

para terem dividendos políticos? Faz-se política usando IPSS? É pena que não 

tivesse esclarecido totalmente. Reiteramos que quando se está num momento de 

esclarecimento, não torne o assunto ainda mais nebuloso. Esclareça-o, embora este 

ou aquele tenha de “enfiar a carapuça”. 

 

PROPOSTA N.º 02 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE REVISÃO 

LIMITADA ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICIPIO DE CAMINHA 

COM REFERÊNCIA A 31 DE OUTUBRO DE 2013 

 

Considerando que uma das condições fundamentais da boa governação passa pelo 

conhecimento da realidade das contas da autarquia por parte dos decisores. 

Considerando que, apesar da existência de instrumentos anuais de leitura e 

avaliação das contas do Município, a tomada de posse de uma nova equipa do 

executivo exigia que se pudesse fazer um retrato mais atual e mais realista daquela 

situação. 

Considerando que, à data de início de funções do Executivo eleito pelos 

Caminhenses em 29 de setembro último, e face à dificuldade em aferir com rigor a 

verdadeira situação financeira do Município de Caminha, foi decidido solicitar uma 

auditoria a uma entidade externa que abrangesse apenas 4 temas de modo a que o 

trabalho pudesse ter resultados céleres: a situação financeira do Município a 

31/10/2013 com análise das grandes rubricas à data, análise das últimas 

empreitadas, cumprimento da Lei dos Compromissos e a Parceria Público Privada 

em que o Município é acionista. 

Considerando que o relatório final está concluído, entende-se promover a 

Apresentação do relatório de revisão limitada às demonstrações financeiras do 
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Município de Caminha com referência a 31 de Outubro de 2013, ao executivo 

municipal. 

Assim, propõe-se que o executivo delibere aprovar o envio do relatório final para as 

entidades com competência para conhecer e/ou fiscalizar a atividade da autarquia, 

nomeadamente, a Assembleia Municipal de Caminha, a Direção Geral das 

Autarquias Locais e a Inspeção Geral das Finanças.   

 
O Senhor Vereador Flamiano Martins leu: 

“Os vereadores do PSD, em devido tempo e com a devida antecedência, colocaram 

questões simples e pertinentes acerca desta prestação de serviços. 

Voltamos a perguntar, porque as respostas foram difusas e vazias: 

- Sr. Presidente, quanto vai custar esta auditoria? 

- Onde está a cópia do contrato? 

- Quando foi feito o contrato desta prestação? 

- Onde está a cópia e quando foi feita a devida cabimentação orçamental nos termos 

da lei? 

- Qual o dia da publicação na plataforma pública? 

Qualquer pessoa entende que estes são os procedimentos simples, prévios e óbvios 

para o resultado destas prestações de serviços. As questões já tinham sido 

colocadas e não foram respondidas. Estas questões refletem os procedimentos 

simples e óbvios de um contrato de serviços. 

 Relativamente a esta prestação de serviços concluímos que ou se trata de um favor 

de amigos, ou então esta auditoria perde toda a credibilidade, tendo inferido numa 

série de ilegalidades que os vereadores do PSD irão comunicar às instâncias 

próprias. 

Vamos votar contra esta proposta uma vez que esta auditoria reflete um período de 

governação mista, referindo inclusive já várias irregularidades que vocês já terão 

cometido. Este relatório refere-se à data de 31 de outubro, quando, para ser correto, 

aquilo que vocês vêm afirmando teria de ser de 18 de outubro.  
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Não obstante, concordamos que o relatório seja enviado às instâncias constantes na 

proposta, porque queremos que justifiquem algumas ilegalidades que vocês já terão 

cometido e porque vem confirmar que a Câmara de Caminha, apesar das 

dificuldades, encontra-se com uma boa saúde financeira e não cai sobre ela 

qualquer suspeita de incumprimentos.  

Oxalá V. Exas continuem o bom trabalho que herdaram do executivo anterior e não 

defraudem as expectativas dos vossos votantes.” 

 

O Senhor Presidente disse que não é especialista financeiro embora os problemas 

com que se tem deparado o tenham “obrigado” a qualificar-se um pouco mais nessa 

matéria; disse que o relatório apresentado, que é de uma sociedade ROC, visa dar a 

conhecer três pontos: a situação económico-financeiro da Câmara a 31 de outubro 

de 2013; a análise da PPP realizada para a construção das piscinas de Vila Praia de 

Âncora e avaliar o cumprimento da Lei dos Compromissos. Disse que existem 

inconsistências entre registos prediais, matriciais e financeiros relativamente a 

edifícios e a viaturas do Município; relativamente às piscinas de Vila Praia de 

Âncora, disse que, não foi possível atender a determinado tipo de itens porque o que 

foi celebrado foi um contrato de aluguer das piscinas que foi tratado 

contabilisticamente como uma locação operacional quando deveria ter sido registado 

como uma locação financeira o que colocou problemas no que é a definição do que 

é o passivo e ativo da Câmara de Caminha. Disse que os auditores que foram 

contratados concluíram que o Município se encontra sobreavaliado em 1.5 milhões 

de euros; fez uma apresentação em power point do relatório da auditoria e que faz 

parte integrante da presente ata. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício disse que fica contente por ter aparecido o 

relatório; referiu que o sentido de voto já foi explicado pelo Senhor Vereador 

Flamiano Martins e que, enquanto não for esclarecido como é que foi 

contratualizada a auditoria feita por esta empresa, votarão contra. No entanto, disse 

que este relatório esclarece e faz “cair o fantasma das contas e os buracos 
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financeiros”. Primeiro, referiu que não há nenhum “buraco” mas sim o resultado 

rigorosamente igual ao que foi apresentado das contas certificadas de 2012; não há 

nenhuma alteração aos empréstimos; a questão de dívidas de terceiros do Ferry 

também foi esclarecida; a divida à firma Aurélios foi muito propagandeada e na 

página 41 do relatório e não aparece essa firma como credora o que demonstra que 

não há qualquer divida; disse que não percebia porquê que decorreu tanto tempo 

desde a auditoria até à apresentação do relatório mas denota-se que teriam que 

encontrar alguma coisa para “chatear” o anterior executivo e foi o que fizeram; 

conseguiram encontrar um problema nos fundos disponíveis e depois surge a 

questão das piscinas e relativamente a este assunto disse que preparou o que saiu 

na comunicação social. Relativamente ao que pensa ser mais importante, a Lei dos 

Compromissos, disse que se percebe que quem escreveu esta parte do relatório não 

domina a legislação nem esta matéria e não vê o que as restantes câmaras fazem; 

dizem que não se pode fazer previsão de receita para o fim do ano e no último ponto 

da reunião de câmara de hoje, fazem previsão de maio a dezembro e era algo que 

diziam que não se pode fazer. Referiu o erro de quem escreve o relatório, no mesmo 

vê-se que, em junho havia 243 565 euros, em julho, valores negativos e em agosto e 

setembro mais negativo ainda e fizeram, nesse mesmo período, 3,79 mil euros, esse 

era o dinheiro que estava nos fundos disponíveis de janeiro a junho que é, tal como 

vão fazer hoje, prever as receitas de maio a dezembro e elencar as despesas que 

existem. Disse que o anterior executivo respeito os montantes e não violou nem um 

cêntimo. Em relação ao estorno disse que, entendia o técnico que dava assessoria 

nesta matéria, que quando existem fundos disponíveis que se sabe que não vão ser 

gastos, poderiam estornar para que o valor se juntasse ao “bolo comum” para ser 

utilizado no que viesse a fazer falta; foram anulados compromissos no valor de 1,1 

milhão e desta verba só 14 mil euros é que foram transferidos para novos 

compromissos, não pegaram nesta verba tal como consta da informação que 

passaram à comunicação social para justificar outros custos, disse que a verba que 

foi para outras despesas foram os 14 mil euros e não 1 milhão. Afirmou que houve, 

efetivamente um engano dos serviços em que a soma é de 70 mil euros e não um 
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milhão, esse foi o valor estornado e devolveram para o fundo geral 1 097 000 euros; 

violariam a lei dos compromissos se tivessem gasto este dinheiro e não o fizeram; 

disse que quem escreveu o relatório ou não sabe ou então é uma encomenda. Disse 

que o relatório, mais parece uma encomenda, quando fala das piscinas municipais 

de Vila Praia de Âncora e percebe-se que o objetivo é denegrir o anterior executivo 

para justificar o facto de não fazerem o que prometeram; até à data falaram nas 

contas, afinal não se confirmam os “buracos”; disse que a câmara teve a 

preocupação de analisar alguns montantes que a DGAL disse que não era 

necessário que constassem nos fundos disponíveis já que se trata de situações 

imprevisíveis como é o caso de revisões de preços de obras, da cessação do 

contrato com os Aurélios quando se deu a falência e disse que houveram outras 

situações deste tipo; referiu que estas situações foram controladas pela DGAL, à 

data que saíram pagavam a fornecedores a 75 dias e não constavam nas câmaras 

em situação de incumprimento. 

Em relação às piscinas, é um grande investimento que condiciona a situação 

financeira da câmara, mas não devem questionar a sua legalidade; é um problema 

financeiro que não pode negar mas já estão mais uma vez a tentar denegrir a 

imagem do anterior executivo mas isso não passa de uma opinião e assim não se 

faz política. Disse que agora percebe a razão pela qual o relatório esteve tanto 

tempo na gaveta. 

Em relação ao direito de superfície, disse que sabe que havia a intenção de construir 

um parque de estacionamento no entanto, o executivo entendeu que a construção 

dos referidos parques de estacionamento, não se justificava primeiro porque 

aumentaria a despesa e depois porque entenderam que não era uma obra 

prioritária. No que diz respeito aos 19 milhões de euros, quando se puder renegociar 

o empréstimo com a Caixa Geral de Depósitos poderá reduzir-se o montante de 

prestação; disse que com as dificuldades financeiras que tiveram no último mandato, 

sem poder recorrer a mais empréstimos, não se endividaram mais; conseguiram 

pagar empréstimos alguns deles ainda do executivo PS, tiveram sempre a 

capacidade de liquidar as rendas e fazer as obras que fizeram. Não devem enganar 
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ninguém com as contas, elas são claras; os compromissos foram assumidos, pagos 

e as obras foram feitas. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que o Sr. Presidente disse que a piscina 

custou 4 milhões e que vão, no final, custar 19 milhões; afirmou que nisso não há 

nada de extraordinário já que quando se compra uma casa, por exemplo, se paga 

um valor mas recorrendo a empréstimo bancário, o valor final é quase o triplo por 

conta dos juros; disse que quando se fala que teve trabalhos adicionais no valor de 

1.6 milhões, ou coloca em causa a decisão do tribunal arbitral ou não percebe o que 

pretende já que entre a criação do projeto e a construção existe um hiato de cerca 

de 7 anos e nesse tempo houve situações que foram revistas e regram que 

mudaram. No final houve um aumento de 1.6 milhões que foi alvo de peritagem por 

parte do Tribunal Arbitral que verificou se a obra tinha sido efetivamente feita.  

Relativamente ao relatório, mencionou a página 18 disse que se consegue perceber 

que têm um valor de ativo de curto prazo e respetivas disponibilidades superior às 

dívidas de curto prazo, ou seja, há dinheiro; na página 33, em valores ativos 

realizáveis têm 3 milhões e se juntarem a este valor 1,7 milhões que sempre 

disseram que estaria a prazo, então verifica-se que é um valor superior ao débito; 

disse que no relatório também se vê que se prevê um recebimento de 500 mil euros 

referente a IVA; verifica-se também que a auditoria valida a forma como o anterior 

executivo calculou a divida de La Guardia; na página 35 mencionam que não se 

encontra na contabilidade registado um valor de cerca de 500 mil euros o que faz 

crer que este montante não tenha dado entrada na contabilidade mas já está na 

conta do município; questionou quando afirmam que não têm dinheiro para nada 

quando há estes 500 mil euros. Referiu que na página 38 do relatório contradiz-se 

tudo o que o atual executivo tem vindo a dizer, ou seja, apesar de todas as 

dificuldades o município conseguiu estabilizar as contas; disse que o exemplo mais 

cabal é a suposta divida à firma Aurelios que foi utilizada em diversos debates, 

publicitada em vários meios de comunicação e na verdade nunca existiu.  
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que quando falam do exigível a curto 

prazo falam de dívidas e receitas a curto prazo e as dividas a curto prazo são 

superiores às receitas a curto prazo.  

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que na questão do resultado ser ou não 

igual ao que estava, o facto é que em dezembro de 2012 quando foi feito o acordo 

com as Águas do Noroeste de entregar uma infraestrutura por 60 anos pela qual a 

Câmara iria receber 1 milhão de euros, o valor deveria ser dividido ao longo de 60 

anos e não foi, foi registado, integralmente como receita. 

Relativamente aos fundos disponíveis, que é um assunto muito confuso, são verbas 

que são previsivelmente recebidas, que seria de 23 milhões de euros e o que 

aconteceu foi que o executivo anterior assumiu compromisso de mais de 26 milhões 

de euros já em junho e contrariamente ao que o Vereador Mário Patrício disse pode 

ser alterado por situações imprevisíveis, mas um acordo com as Águas do Noroeste 

não é algo de imprevistas e só foi registado em junho de 2013; assumiram 

compromissos após junho de 2013 o que fez com que os fundos disponíveis 

passassem a negativos. Quando se referiu ao estorno de compromissos feitos a 17 

de outubro, os fundos disponíveis estavam negativos em 3,8 milhões de euros, com 

o estorno feito passaram a 2,8 milhões também negativos e não percebe qual é a 

preocupação que têm agora em justificar o que não é justificável. O cumprimento da 

Lei dos Compromissos conforme está na DGAL, indica que pagaram dentro do 

prazo legal mas não diz que os compromissos assumidos ultrapassaram os fundos 

disponíveis; a lei simplesmente avalia se os pagamentos foram feitos a tempo e se 

se continuasse a ter o mesmo procedimento de assumir compromissos, chegaria o 

dia em que a lei não seria cumprida, não se conseguiriam cumprir os prazos de 

pagamentos. 

 

O Senhor Presidente disse que não tinha intenção de enviar o relatório para o 

Tribunal de Contas mas, depois de ouvir tudo o que foi dito, decidiu faze-lo. 
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O entendimento do executivo é que o relatório deve ser avaliado e retirada toda a 

verdade dos factos já que a situação atual cria problemas de justificação junto de 

várias pessoas, empresas e entidades às quais devem pagar pelos serviços 

prestados e não conseguem fazer face a esses montantes. 

Disse que a matéria referente às piscinas de Vila Praia de Âncora é particularmente 

difícil e pensa que chegaram a um consenso quanto ao peso financeiro que esta 

obra tem na gestão municipal. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que a obra está feita e cabe ao executivo 

rentabilizar o investimento tal como o anterior executivo fez. 

 

O Senhor Presidente disse que a obra está feita mas as obras têm custos que se 

diferem no tempo; tal como foi dito pelo Senhor Vereador, a Câmara estava 

impedida de contrair mais empréstimos e para fazer esta obra a Câmara decidiu 

avançar com uma parceria publico privada e uma obra que em concurso custaria 4.3 

milhões chega a alcançar no final do pagamento da renda, 19 milhões. Afirmou que 

acha um escândalo que os munícipes tenham que pagar quase metade do imposto 

para sustentar uma só obra; disseram que se iriam rentabilizar as piscinas mas isso 

não aconteceu, está muito aquém do que é o pagamento mínimo das despesas. 

Disse que desde que o Município começou a pagar esta PPP, passaram 44 meses e 

neste momento uma obra que custava 4.3 milhões, agora já foram pagos 2,8 

milhões e daqui a 2 anos a piscina está paga no que é o seu valor intrínseco. 

Disse que a leitura que fazem é uma leitura do dia-a-dia, de acorrer às dificuldades, 

de resolver os problemas das pessoas; disse que estão empenhados em que esta 

matéria fique bem esclarecida, a bem da verdade. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, 3 votos contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício e 

Liliana Silva e 0 abstenções. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins fez declaração de voto e leu: 

“Os vereadores do PSD votam contra esta proposta porque entendem que o objeto 

aprovado enferma de vícios procedimentais que colocam em causa a credibilidade 

do relatório apresentado. A maioria do executivo do Partido Socialista propagandeou 

que, desde que tomou posse, não dispunha de Fundos Disponíveis que lhe 

permitiam comprar um prego que fosse. Ora, se não havia Fundos Disponíveis para 

um prego, muito menos haveria para contratar os serviços de uma sociedade de 

revisores oficiais de contas para fazer uma auditoria desta dimensão; 

É evidente que a auditoria é precedida de uma contratação, contratação esta ilegal 

por falta de Fundos disponíveis e por ausência de procedimento de contratação. 

Não havendo contratação pública, cumprindo todas regras, nomeadamente, 

cabimento, informação dos serviços dizendo que há Fundos Disponíveis, utilização 

do portal das contratações públicas e requisição, somos levados a afirmar que se 

trata-se de um favor de amigos, o que retira toda a credibilidade à auditoria e ao 

relatório aqui presente. 

Por outro lado, desconhecemos que elementos é que foram fornecidos aos supostos 

auditores e qual a fiabilidade desses mesmos elementos. 

Não nos resta, portanto, outra atitude que votar contra esta proposta e dar 

conhecimento às instâncias próprias desta situação que nos parece altamente 

irregular. 

Queremos, no entanto afirmar que o relatório vem confirmar o que temos vindo a 

dizer: 

1-Este relatório desmente categoricamente o que o sr Presidente da Câmara anda a 

dizer; 

2- O município de Caminha é um município exemplar na medida em que os valores 

em bancos/caixa, em contas a receber (ferry, Iva, clientes/consumidores de água, 

etc) tem um valor superior aos compromissos com fornecedores de curto prazo ou 

médio e longo prazo. 

3- Caminha está mais equilibrada do que outras câmaras do distrito. 
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4- É grave que o relatório assenta numa análise das contas a 31 de Outubro e não a 

18 de Outubro. A 21 de Outubro o município recebeu uma verba e não a refletiu na 

contabilidade, lembramos que a 21 de Outubro acontecia gestão do Partido 

Socialista. O relatório assentou assim numa análise incorreta. Mas, para o caso, é 

irrelevante: o que o Sr. Presidente da Câmara quer é denegrir a gestão do executivo 

anterior e não o conseguiu com este documento. Conforme dissemos, A verdade 

vem sempre ao de cima, embora possa demorar.” 

 

PROPOSTA N.º 03 – RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO PROVEDOR DO 

MUNICIPE DE CAMINHA 

 

No passado dia 03 de janeiro de 2014, entendeu-se retirar da Ordem de Trabalhos 

da Assembleia Municipal as propostas aprovadas em Reunião de Câmara de 

Criação da Figura do provedor do Munícipe e do seu Regulamento por se entender, 

face aos contributos lançados por distintos senhores membros daquela Assembleia, 

que as propostas teriam a ganhar com a procura de um maior consenso sobre o seu 

articulado. 

Procurando encontrar o máximo denominador comum entre todas as forças políticas 

representadas na Assembleia Municipal, apresenta-se agora um Regulamento que 

transporta para este órgão deliberativo a totalidade da escolha, continuidade ou 

destituição do Provedor do Munícipe, num exercício original tendo em conta 

situações similares noutros Municípios governados por diferentes forças políticas, 

num esforço de garantir a independência da figura face ao executivo. 

Assim, propõe-se a aprovação da retificação do Regulamento do Provedor do 

Munícipe de Caminha, que fica a fazer parte integrante da ata. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, 3 votos contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Mário Patrício e 

Liliana Silva e 0 abstenções. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins fez declaração de voto e leu: 

“Os vereadores do PSD votam contra desta proposta porque, ao contrário do que se 

diz no preâmbulo desta deliberação, não se procuraram consensos. Que nós 

saibamos não houve uma reunião sequer com as forças políticas da Assembleia 

Municipal. 

O Sr. Presidente teima em levar pela frente uma proposta imposta por si. E mais: 

impôs já uma figura, um nome na sua tomada de posse. Este processo está 

inquinado por si desde início. 

Nós entendemos que todos os eleitos, Presidentes das Juntas de Freguesia, 

deputados municipais e vereadores, o Sr. Presidente são já provedores dos 

munícipes. E estes sim tem a legitimidade do voto das pessoas. Entendemos ser 

desnecessária esta figura no concelho de Caminha.” 

 

PROPOSTA N.º 04 – NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Considerando a legislação que regula o funcionamento do Conselho Municipal de 

Educação, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, e tendo em 

consideração as estruturas existentes no concelho, propõe-se que o Conselho 

Municipal de Educação do concelho de Caminha integre os seguintes 

Conselheiros: 

- O Presidente da Câmara Municipal, que preside; 

- O Presidente da Assembleia Municipal; 

- A Vereadora Responsável pelo Pelouro da Educação, que substitui o 

Presidente, nas suas ausências e impedimentos; 

- Um Representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público; 

- Um Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público; 
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- Um Representante do Pessoal Docente da Educação pré-escolar 

Pública; 

- Um Representante dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino 

Básico e Secundário Privados; 

- Dois Representantes das associações de Pais e Encarregados de 

educação; 

- Um Representante das Associações de Estudantes; 

- Um Representante das Instituições particulares de Solidariedade Social, 

a desenvolver atividade na área da Educação; 

- Um Representante dos Serviços Públicos de Saúde; 

- Um Representante dos serviços de Segurança Social; 

- Um Representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional; 

- Um Representante dos serviços Públicos da área da Juventude e do 

Desporto; 

- Um Representante das Forças de Segurança. 

Poderão ainda ser nomeadas, por deliberação do Conselho Municipal de 

Educação, outras entidades de relevo no campo educativo. 

Mais se propõe a submissão desta proposta à aprovação da Assembleia Municipal, 

solicitando a sua aprovação em minuta. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Mário Patrício e Liliana Silva 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins lei declaração de voto: 

“Os vereadores do PSD votam a favor da proposta. Deseja que este Conselho 

Municipal de Educação tenha um papel preponderante na elaboração de um projeto 
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educativo concelhio que envolva todos os parceiros, nomeadamente as instituições 

formadoras e o tecido económico para que todos possam formar os jovens de que o 

concelho de Caminha precisa.” 

 

PROPOSTA N.º 05 – NOMEAÇÃO DOS ELEMENTOS DO MUNICIPIO PARA 

INTEGRAR O CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO, DO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS SIDÓNIO PAIS 

 

Considerando o n.º 2, do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

no Conselho Geral deve estar salvaguardada a representação do Município; 

Assim propõe-se que a Câmara Municipal delibere a nomeação dos seguintes 

elementos para o Conselho Geral Transitório, do Agrupamento de Escolas 

Sidónio Pais: 

- Dra. Ana São João, Vereadora Responsável pelo pelouro da Educação; 

- Dra. Sónia Torres, Secretária de Vereação; 

- Prof. Miguel Gonçalves, presidente da União de Freguesias de Caminha 

e Vilarelho. 

Mais se propõe a submissão desta proposta à aprovação da Assembleia Municipal, 

solicitando a sua aprovação em minuta. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Mário Patrício e Liliana Silva 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins leu declaração de voto: 

“Os vereadores do PSD votam a favor da proposta. Desejam que neste novo 

formato de Agrupamento, todos os agentes educativos e formativos deem as mãos 

para melhorar ainda mais a formação das nossas crianças e jovens.” 
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PROPOSTA N.º 06 – APROVAÇÃO DOS TERMOS DA PARCERIA “PROGRAMA 

ECO – ESCOLAS 2013/2014” 

 

Atendendo ao elevado número de escolas do concelho que têm aderido ao projeto e 

considerando, ainda, que o apoio e colaboração da Câmara Municipal no 

desenvolvimento do programa assume elevada importância no prosseguimento das 

estratégias de Educação Ambiental planeadas pelo Município, propõe-se a 

aprovação dos termos da parceria “Programa Eco – Escolas 2013-2014”, anexos 

aos originais desta ata, entre o Município de Caminha e a Associação Bandeira Azul 

da Europa. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Mário Patrício e Liliana Silva 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins leu declaração de voto: 

“Os vereadores do PSD votam a favor porque é com imenso orgulho que este 

projeto seja abraçado pela grande maioria das escolas do concelho. Caminha é um 

dos concelhos do Norte do país com mais eco escolas. É o resultado do empenho 

da nossa comunidade educativa e, por isso, apraz-nos muito que este projeto 

também seja acarinhado por esta nova maioria do executivo camarário.” 

 

PROPOSTA N.º 07 – ISENÇÃO DE 50% DAS TARIFAS DEVIDAS PELA 

LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE 

HABITAÇÕES UNIFAMILIARES, EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO 

 

Considerando de todo o interesse para o município que se aumentem as taxas de 

adesão às redes públicas de drenagem e tratamento de águas residuais existentes 

em todo o concelho, contribuindo para a melhoria da eficiência e sustentabilidade 

dos sistemas; 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

27 

Considerando que o aumento das taxas de adesão constituem um importante 

contributo para a melhoria da qualidade ambiental do concelho, permitindo ainda 

rentabilizar os investimentos efetuados e em curso; 

E atendendo ao atual contexto social, económico e financeiro, em que muitas 

famílias enfrentam dificuldades na gestão do seu orçamento familiar, no qual 

assume sobrecarga acrescida o montante dos normais encargos devidos pela 

concretização das ligações referidas às redes públicas; 

Propõe-se que: 

A Câmara delibere que seja concedido, até 31 de Dezembro de 2014, uma redução 

de 50% nos valores, que estejam em vigor no referido período, dos encargos 

decorrentes da ligação de saneamento em habitações unifamiliares em todas 

as freguesias do concelho servidas por rede pública de drenagem de águas 

residuais, incluindo as áreas contempladas com as empreitadas em curso, e desde 

que não possuam extensão superior a 20 m; 

Que os restantes 50% do valor em causa possam ser pagos em doze prestações 

mensais anexadas na fatura da água; 

Que a presente deliberação se aplique às ligações à rede de drenagem de águas 

residuais domésticas requeridas à Câmara Municipal de Caminha desde 1 de 

Janeiro do corrente ano; 

Propõe-se ainda que se proceda à ampla divulgação da entrada em vigor desta 

medida, informando as populações que, nos termos do disposto no art.º 161 do 

Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de 

Água e Saneamento do Concelho de Caminha, em casos de comprovada 

insuficiência económica, existe a possibilidade de isenção total ou parcial do referido 

pagamento. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Mário Patrício e Liliana Silva 0 votos contra e 0 abstenções. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins leu declaração de voto: 

“Os vereadores do PSD votam a favor da proposta porque consideram uma boa 

medida de incentivo à ligação do saneamento e, desta forma, estamos a aprovar 

políticas que melhoram o ambiente.” 

 

PROPOSTA N.º 08 – ISENÇÃO DAS TARIFAS DEVIDAS PELA MUDANÇA DE 

LOCAL DE CONTADORES 

 

Dispõe a o art.º 51.º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, que: 

“Os contadores serão instalados em lugares definidos pela EG e em local acessível 

a uma leitura regular, com proteção adequada que garanta a sua eficiente 

conservação e normal funcionamento… colocados sempre em local de fácil acesso 

e fora dos domicílios, com proteção adequada que garanta a sua boa conservação e 

um funcionamento normal.” 

O referido regulamento refere ainda que “nos edifícios com logradouros privados, os 

contadores devem localizar-se no logradouro e no muro exterior do edifício, junto à 

zona de entrada contígua com a via pública, no caso de um só consumidor”, ou “no 

logradouro e no muro exterior do edifício, junto à entrada contígua com a via pública, 

no caso de vários consumidores.” 

Verificando-se que na área do município de Caminha, sobretudo nas áreas urbanas 

consolidadas, muitos dos contadores instalados se encontram em desconformidade 

com os critérios exigidos nos termos do regulamento em vigor acima referidos; 

Considerando que essa realidade não permite o necessário rigor e facilidade de 

leituras dos consumos de água fornecida, penalizando a existência de informação 

atualizada no que a essa matéria se refere; 

Considerando ainda que, nos termos dos art.º 23º e 25º do referido regulamento, os 

ramais de ligação, após a sua execução, são parte integrante da rede pública, 

competindo a sua conservação e, substituição e renovação, aos serviços do 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

29 

município, e atendendo ainda que os mesmos apenas intervém na via pública até ao 

limite da propriedade privada; 

Propõe-se que: 

Que a Câmara delibere a isenção das tarifas devidas pela alteração do ramal de 

abastecimento de água, a todos os consumidores que solicitem a deslocalização do 

local de contador da área privada para local confinante com a via pública, desde que 

esses trabalhos não impliquem modificação da localização e/ou alteração do 

diâmetro do ramal. 

 
O Senhor Vereador Guilherme Lagido explicou que um dos problemas que 

justificam a falta de pagamento da água é o difícil acesso a alguns contadores e 

entendem que esta é uma medida facilitadora no sentido de incentivar a colocação 

dos contadores em zonas de fácil acesso tornando o processo mais transparente. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Mário Patrício e Liliana Silva 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins leu declaração de voto: 

“Os vereadores do PSD votam a favor da proposta porque consideram uma boa 

medida de incentivo à mudança de contadores e à melhoria das condições de 

trabalho dos leitores.” 

 

PROPOSTA N.º 09 – ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO JÚRI DO 

“CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, 

FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE CONTENTORES E LIMPEZA 

URBANA E PRAIAS DO MUNICÍPIO DE CAMINHA”  
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Com base na informação dos serviços jurídicos, propõe-se que a Câmara delibere 

aprovar a alteração da composição do júri do “Concurso Público Internacional para 

Prestação de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos, 

Fornecimento, Manutenção e Lavagem de Contentores e Limpeza Urbana e Praias 

do Município de Caminha”, nos seguintes termos: 

Presidente: 

 Fernando José Aleixo, Técnico Superior 

Vogais Efetivos:  

 José Luís Curralo Gonçalves, Técnico Superior 

 Marco Filipe Salgueiro Pereira, Técnico Superior 

Vogais Suplentes: 

 Ana Veloso Dourado Ferreira, Técnica Superior 

 João Fernando Sobral Araújo Ferreira, Técnico Superior 

 

O Senhor Vereador Flamiano pediu esclarecimento acerca deste assunto já que 

acham estranho que sejam substituídas pessoas, que estão familiarizadas com o 

processo, por pessoas que nunca trabalharam nesta área. Perguntou qual a razão 

para a substituição de pessoas. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que a substituição não se prende com 

razões políticas, disse que se trata apenas de utilizar recursos com alguma 

componente técnica e que nesta matéria são uma mais-valia. 

 

O Senhor Presidente disse que na Câmara Municipal de Caminha, desde o dia 18 

de outubro não se afastam pessoas por ser de um ou outro partido. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que não se referiu a partidos políticos 

mas sim a politica e reparou que da presidência do júri foi retirada uma pessoa que 
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sempre tratou deste assunto, no parecer técnico menciona que a substituição teve a 

ver com a experiência e afirmou que não concorda já que conhece a pessoa que 

estava à frente do júri do concurso e é quem acompanhou o processo desde o inicio. 

Referiu que entende que é uma gestão do novo executivo. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, 0 votos contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, 

Mário Patrício e Liliana Silva. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins leu declaração de voto: 

“Os vereadores do PSD abstêm-se porque entendem que esta decisão faz parte de 

uma área de gestão da maioria do executivo. 

Mas não entendem o porquê desta alteração, substituindo alguns elementos que 

estão mais que familiarizados com este dossier por outros que nunca tiveram 

contacto com tal assunto. O que vai precisamente em direção oposta à 

fundamentação da informação que está na base desta proposta. Estranhamos mais 

uma vez que as propostas emanem de técnicos, mas entendemos que o executivo 

tenha as suas razões. Esperamos que essas razões não sejam políticas mas 

técnicas, o que, desde já, duvidamos porque conhecemos bem os afastados e os 

propostos.” 

 

PROPOSTA N.º 10 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – HERMINIA MARIA DOS SANTOS DAMIÃO 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante previa deliberação da 
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Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a isenção total da dívida de 

consumo de água referente aos meses de setembro e outubro de 2013, a Hermínia 

Maria dos Santos Damião, residente na Rua da Encosta de barreiros n.º17-1ºEsq., 

na Freguesia de Dem, consumidor n.º 17094, conforme consta no anexo 2 dos 

parâmetros da avaliação socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia 

dezoito de Janeiro de 2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Mário Patrício e Liliana Silva 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 11 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – EVANGELISTA JESUS BARROS OLIVEIRA 

 

De acordo com a informação dos serviços e em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais e na alínea c), 

do n.º 8, do mesmo artigo, “a entidade gestora poderá isentar total ou parcialmente 

das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante previa deliberação da 

Câmara Municipal, …os consumidores de comprovada situação sócio-económica 

débil”.  

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se a isenção total da dívida de 

consumo de água referente ao mês de novembro de 2013, a Evangelista Jesus 

Barros Oliveira, residente na Rua do Coto n.º236, na Freguesia de Venade, 

consumidor n.º 12443, conforme consta no anexo 2 dos parâmetros da avaliação 

socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia dezoito de Janeiro de 

2012. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Mário Patrício e Liliana Silva 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 12 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DO RAMAL DE 

SANEAMENTO- MARIA DE FÁTIMA FERNANDES ALVES 

 

Nos termos do n.º 3, do art.º 166º, do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Abastecimento de Água e Saneamento do Concelho de Caminha, em 

casos de comprovada dificuldade económica por parte do consumidor e assim 

entendida pela Entidade Gestora, será permitido o pagamento fracionado do 

montante da fatura.  

Assim, face à informação dos serviços da Ação Social, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere que Maria de Fátima Fernandes Alves beneficie da isenção total 

do valor do ramal de saneamento, referente à sua habitação sita no Lugar da Juía 

n.º150, na freguesia de Riba de Âncora, conforme consta no anexo 2 dos 

parâmetros da avaliação socioeconómica deliberados na reunião de câmara do dia 

dezoito de Janeiro de 2012. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Mário Patrício e Liliana Silva 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 13 – ISENÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO PASSE 

ESCOLAR- ANA SOFIA GONÇALVES ALVES 

 

Em conformidade com o disposto na alínea u), n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 
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município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças”. 

Assim, face à informação dos serviços de Ação Social propõe-se que a Câmara 

delibere a isenção da comparticipação de 50% do passe escolar da aluna Ana Sofia 

Gonçalves Alves, da Escola Básica e Secundária Sidónio Pais.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Mário Patrício e Liliana Silva 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 14 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – RAUL PIMENTA G.S.LOPES 

 

Considerando o elevado valor da factura de água; 

Considerando que esse valor se deveu a uma fuga de água; 

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

valor de uma só vez; 

Considerando que cabe à Câmara Municipal, apreciar e decidir sobre o deferimento 

do pedido de pagamento em prestações; 

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

pagamento do valor em divida em 3 prestações mensais. A dívida é relativa ao mês 

de agosto, Setembro, outubro e novembro de 2012 no valor de 277.04€ mais juros 

de mora, referente ao consumo de água na instalação n.º 8727, sita na Estrada das 

Faias n.º58, na freguesia de Seixas. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Mário Patrício e Liliana Silva 0 votos contra e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 15 – AUMENTO EXCECIONAL DOS FUNDOS DISPONÍVEIS A 

QUE ALUDE A ALÍNEA C), DO N.º 1, DO ART.º 4.º, DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE 

FEVEREIRO 

 

Considerando que: 

A alínea f) do art.º 3 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e 

dos Pagamentos em Atraso (LCPA), determina que «Fundos disponíveis» são as 

verbas disponíveis a muito curto prazo, que incluem, quando aplicável, e desde que 

não tenham sido comprometidos ou gastos: 

 As transferências ou subsídios com origem no Orçamento do Estado, relativos 

aos três meses seguintes; 

 A receita efetiva própria que tenha sido cobrada ou recebida como 

adiantamento; 

 A previsão da receita efetiva própria a cobrar nos três meses seguintes; 

 O produto de empréstimos contraídos nos termos da lei; 

 As transferências ainda não efetuadas decorrentes de programas e projetos 

do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) cujas faturas se 

encontrem liquidadas, e devidamente certificadas ou validadas; 

 Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º. 

O art.º 4.º da LCPA determina que, a título excecional, podem ser acrescidos aos 

fundos disponíveis outros montantes, desde que expressamente autorizados pela 

Câmara Municipal; 

O n.º 2 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho determina que o 

aumento temporário dos fundos disponíveis a que se refere o artigo 4.º da LCPA só 

pode ser efetuado mediante recurso a montantes a cobrar ou a receber dentro do 

período compreendido entre a data do compromisso e a data em que se verifique a 

obrigação de efetuar o último pagamento relativo a esse compromisso; 
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Se encontram registados compromissos cujo momento de liquidação está projetada 

até dezembro, e por isso ultrapassa o trimestre de referência para o cálculo dos 

fundos disponíveis, estando cumprido o requisito estabelecido no ponto anterior; 

A utilização do saldo de gerência para o cômputo do apuramento das verbas 

disponíveis encontra-se dependente da aprovação do mapa dos fluxos de caixa 

(anexo) do exercício de 2013.  

Face aos considerandos enunciados propõe-se a aprovação do Mapa dos Fluxos 

de Caixa anexo, e nos termos do art.º 4.º da LCPA, considerando o estrito 

cumprimento dos limites estabelecidos no n.º 2 do art.º 6 do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, o aumento excecional dos fundos disponíveis no valor de 

9.234.747,00 €, referente a: 

Descrição Período Valor 

 Transferências ou subsídios 
com origem no OE 

Maio a Dezembro 3.791.936 €  

 Receitas Próprias Maio a Dezembro 4.547.791,59 €  

 Saldo da gerência anterior N/A 895.019,08 € 

 
 
O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que esta opção de antecipar os fundos 

disponíveis é uma opção estratégica e prende-se precisamente com montantes que 

já foram assumidos e que são necessários para fazer face aos compromissos 

assumidos bem como para respeitar a Lei dos Compromissos.  

 

O Senhor Vereador Mário Patrício disse que isto é algo que o anterior executivo 

também fez e que não consta no relatório da auditoria. Fizeram, sabem que podiam 

fazer no entanto no relatório dizem que é algo que não pode ser feito. 
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O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que esta é uma situação excecional e a 

diferença é que o anterior executivo assumiu o compromisso e só depois submeteu 

à aprovação da câmara. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício disse que a antecipação da receita é de maio a 

dezembro e com isto está tudo percebido.  

 

O Senhor Presidente disse que esta decisão de aumento excecional de fundos 

disponíveis é antes de assumirem que têm fundos disponíveis, não depois e isso faz 

toda a diferença. 

 

O Senhor Vereador Mário Patrício disse que o que está dito é que não pode ser 

por mais de 3 meses e estão a fazer de maio a dezembro. Discorda porque na 

devida altura perguntaram a quem sabia e foi-lhes dito que poderiam fazer de 

fevereiro a junho e bem, assim se consegue gerir convenientemente os dinheiros 

públicos; mas o que está escrito no relatório não é isso. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, 0 votos contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, 

Mário Patrício e Liliana Silva. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins leu declaração de voto: 

“Os vereadores do PSD abstêm-se porque entendem que esta decisão é um ato de 

gestão do executivo para que, desta forma se obtenham Fundos Disponíveis, um ato 

perfeitamente normal, embora a Lei diga que esta antecipação se faça 

trimestralmente e não desta forma. 

É isto que vimos dizendo ao Sr. Presidente em relação aos meses de Outubro, 

Novembro e Dezembro. Podia e devia ter constituído Fundos Disponíveis. 
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O Sr. Presidente preferiu denegrir-nos enquanto elementos do executivo anterior, 

quis lançar a dúvida à população de Caminha, preferiu usar maquiavelismo político, 

não olhando a meios para nos atingir. Quem sofreu com isto tudo? 

Os nossos apoiantes, a nossa família e os nossos amigos e os nossos empresários 

e fornecedores de serviços que ainda hoje não receberam um tostão pelos serviços 

e trabalhos que fizeram. 

É este tipo de política que todos nós, cidadãos deve repudiar e banir. Maquiavel teve 

o seu tempo, estamos no tempo de realmente dar as mãos para trazermos mais 

desenvolvimento, melhores condições de vida e mais emprego para Caminha.” 

 

O Senhor Presidente disse que podem fazer todos os debates que quiserem, mas 

o Sr. Vereador Flamiano Martins tem insistido em chamar mentirosos, em dizer que 

atacam e denigrem a imagem do anterior executivo, que atacam as famílias e não 

aceita isso. Disse que o Sr. Vereador fez uma declaração de voto imoral que faz 

parecer que o executivo não paga as dívidas porque perseguem as empresas ou as 

famílias e a verdade é que não pagam porque não têm dinheiro e se não têm 

dinheiro é porque alguém não fez o trabalho que deveria ter sido feito para que 

pudessem pagar as dívidas. Disse que não aceita que o chamem mentiroso, está a 

tentar honrar os compromissos, a fazer o melhor que podem e gostaria que esta 

atitude terminasse. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse poderão contar sempre com a sua 

colaboração desde que parem de tentar denegrir a imagem do anterior executivo. 

 

O Senhor Presidente disse que o Município tem várias regras: verdade, 

imparcialidade, não perseguição a ninguém que pense de forma diferente e é assim 

que atuarão até ao fim.  

 

PROPOSTA N.º 16 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 
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Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta ata, 

propõe-se que esta seja aprovada em minuta. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Mário Patrício e Liliana Silva 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

quando eram 17 horas e 40 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

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

secretariei. 

 

Paços do Município do Concelho de Caminha, 05 de fevereiro de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


