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ATA NÚMERO 13/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 

DEZASSEIS DE ABRIL DO ANO DOIS MIL 

E CATORZE 

 

Aos dezasseis dias do mês de abril 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, 

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: 

 

O Senhor Presidente marcou o início da reunião com a tomada de posse ao 

Senhor Vereador Manuel Sousa Marques por renúncia dos seguintes membros: 

Mário Augusto Pais Patrício e Pedro Manuel da Cunha Fernandes e por 

suspensão ao mandato dos seguintes membros: Paulo Pinto Pereira e Vanda 

Maria da Cunha Pego. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que estava a retomar as suas funções 

como vereador, pois já o tinha sido durante o primeiro mandato do ex-Presidente 

Valdemar Patrício. Disse que, apesar de o cargo não ser uma novidade, quase vinte 

anos tinham mudado muito na vida política e no concelho. Referiu que, quando 

exercia uma função, dava o que tinha e podia e que, numa atividade política como 

esta trabalhava melhor, porque, como estava reformado, o trabalho pela 

remuneração não o preocupava. Acrescentou que a atividade política agradava-o 
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muito, porque ia trabalhar para o concelho, para Vila Praia de Âncora e, sobretudo, 

para as pessoas. Mencionou que, depois de lecionar muitos anos, tinha como 

objetivo dedicar-se às pessoas, acrescentando que participava em várias atividades 

do âmbito social. Disse que ia procurar ser um bom substituto da Senhora 

Vereadora Vanda Pego até ao regresso da mesma. Agradeceu a forma como tinha 

sido recebido pelos presentes na sala e conclui dizendo que poderiam contar com 

ele para trabalhar. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins apresentou uma proposta dos vereadores 

do PSD para a retirada da proposta número dois, sobre o provedor do munícipe, 

porque consideravam que a lei não estava a ser cumprida, pois o projeto de 

Regulamento não tinha sido publicado no Diário da República, como obrigava o n.º 

1, do artigo 118º, do Código do Procedimento Administrativo; disse que deveria ser 

feita a tramitação legal, nomeadamente a publicação no Diário da República, para 

posteriormente quem estivesse interessado se pronunciar sobre o projeto de 

regulamento. 

 

O Senhor Presidente informou que existiam algumas alterações ao Período Antes 

da Ordem do Dia. Referiu que, no dia anterior, os Senhores Vereadores tinham 

recebido uma proposta relacionada com as normas de participação do evento “Entre 

Margens”, que não tinham sido disponibilizadas ao mesmo tempo que a proposta 

sobre a Feira Medieval, mas que considerava importante que esta proposta fosse 

apreciada e votada. Disse que a Senhora Vereadora ia apresentar uma questão que 

os preocupava, relacionada com o reordenamento da rede do 1.º ciclo e jardins-de-

infância no concelho de Caminha e que considerava importante que também fosse 

incluída na Ordem de Trabalhos. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João sugeriu que a Proposta 11, “Nomeação do 

Conselho Municipal da Educação”, fosse retirada, porque, na reunião do dia anterior, 

tinham tomado conhecimento de que não tinham cumprido todo o processo eleitoral 
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relativamente aos elementos do agrupamento e só quando tivessem a proposta e a 

matéria devidamente tratada é que fazia sentido trazê-la a este órgão. 

 

Relativamente à proposta que o Senhor Vereador Flamiano Martins apresentou, o 

Senhor Presidente disse que tinha havido o cuidado de ter o acompanhamento de 

juristas nesta matéria e que não iria retirar a proposta da Ordem de Trabalhos, pois 

entendia que estava em condições de ser debatida. Em relação à Proposta n.º 14, 

deu a palavra à Senhora Vereadora Ana São João, para esta informar sobre a 

importância de poderem acrescentar esta proposta à Ordem de Trabalhos. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João explicou que a Proposta n.º 14, relativa à 

reorganização da rede escolar, tinha sido apresentada tardiamente devido ao facto 

de a reunião entre o DGES e os municípios ter tido lugar no dia anterior. Disse que 

os critérios tinham sido apresentados dentro dos dispostos normativos que 

regulamentam esta matéria e que isto significava que seriam encerrados os 

estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico com menos de 21 alunos e os 

estabelecimentos do ensino pré-escolar com menos de 20 alunos, simultaneamente 

quando os equipamentos funcionassem em concomitância. Disse que o que tinha 

sido proposto em reunião relativamente ao concelho, sendo que tinha a respetiva 

ata, caso a quisessem consultar, tinha sido que os oito alunos que frequentavam a 

Escola Básica de Medo e as crianças a frequentar o Jardim de Infância de Medo, em 

Riba de Âncora, passariam a frequentar o Centro Escolar de Dem. Esclareceu que 

tinham apresentado a possibilidade de manter o jardim-de-infância em Riba de 

Âncora, com a expetativa de que a saída das crianças fosse compensada com 

alguns ingressos, mas não havia essa possibilidade. Assim, no seguimento da 

contraproposta que tinha sido trabalhada e apresentada relativamente a Riba de 

Âncora, tendo em conta que a maior parte das crianças provinham de Vile, Vila Praia 

de Âncora e Riba de Âncora, propunham que integrassem o Jardim de Infância e a 

EB1,2 de Vila Praia de Âncora respetivamente. Já em relação às dezoito crianças do 

Jardim de Infância de Socorro, em Venade, que provinham de diversas áreas, como 
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Argela, Venade, Vilarelho, Azevedo, no seguimento da contraproposta, propunham 

que estas crianças integrassem a escola do 1.º ciclo, cujo equipamento teria de ser 

requalificado. Disse que esta matéria deixava angústia, pois considerava que as 

escolas de pequeno número eram de muita qualidade, sendo que muitos pais, 

apesar de provirem de longe, tinham escolhido esta escola pela sua qualidade. 

Disse que este tipo de medidas lançava dúvidas sobre alguns processos educativos, 

pois não só afetavam a população local, mas também as pessoas que trabalhavam 

nos equipamentos e o investimento que tinha sido feito para qualificar os mesmos. 

Referiu que tinham até ao final do dia para se pronunciarem sobre esta matéria, daí 

que fosse importante conversarem e dar a conhecer o que estava previsto em 

termos de reorganização da rede escolar. Esclareceu que tinham de se pronunciar 

enquanto Câmara Municipal sobre a questão e informar a DGES se a proposta que 

esta tinha apresentado, e que tinha sido negociada por outros termos pela Senhora 

Vereadora, era a que melhor seguia os propósitos face à deliberação do Governo. 

 

O Senhor Presidente disse que ia complementar algumas questões, para todos 

perceberem o que iam votar. Disse que se tratava de uma matéria um pouco 

complicada de gerir, porque eram obrigados a tomar uma decisão à procura de um 

mal menor. Explicou que havia uma decisão por parte do Governo que pressupunha 

o encerramento de todas as escolas com menos de vinte ou vinte e um alunos, 

dependendo da tipologia, e que se tratava de uma imposição para todos os 

concelhos, sem ter em conta as especificidades de cada território, de cada freguesia 

e das escolas. Disse que, perante esta proposta, o município tinha duas opções: ou 

entendia que, por não concordar com esta medida, nem sequer discutia qualquer 

tipo de solução ou então, não concordando com a medida, entrava na liça, para 

tentar colmatar algum erro. Informou que a solução da Câmara, através da Senhora 

Vereadora, tinha sido tentar fazer perceber a quem decidia que uma decisão 

proveniente do Terreiro do Paço poderia não ser a melhor para o concelho. 

Esclareceu que a primeira proposta pressupunha a passagem dos alunos de Riba 

de Âncora para Dem e de Venade para Moledo. Disse que podiam ficar por aqui, dar 
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um parecer desfavorável e esta solução seria implementada. Disse que entendiam 

que deviam tentar explicar que esta não era uma boa solução, portanto a 

contraproposta que apresentavam, após terem dialogado com os dirigentes da 

educação e à qual dariam parecer favorável, pressupunha que a escola de Riba de 

Âncora deixasse à mesma de funcionar, o que considerava lamentável tendo em 

conta a qualidade do equipamento e do corpo docente, e as crianças passavam a ter 

aulas em Vila Praia de Âncora; já os alunos que faziam parte da escola de Venade 

passavam para a EB1 de Venade, mantendo-se o equipamento em Venade. 

Explicou que se dessem um parecer desfavorável, a proposta provavelmente voltava 

à posição inicial e os alunos da escola de Venade iam para Moledo e os de Riba de 

Âncora para Dem; se dessem um parecer favorável a esta proposta, mesmo não 

concordando com a medida de encerramento das escolas, pelo menos tomavam 

uma medida que atenuava aquilo que consideravam ser uma medida do Governo 

com implicações negativas nas freguesias. Referiu que esta questão tinha chegado 

com um prazo muito apertado, pois a Senhora Vereadora teve de se envolver nesta 

matéria muito rapidamente e só tinham tido conhecimento desta contraproposta no 

dia da reunião. Por fim disse que podiam debater a solução no momento de 

discussão da proposta. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins leu: 

“Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caminha 

Mais uma vez assistimos ontem e hoje a um exercício de desrespeito claro pela 

democracia e por esta Câmara Municipal. Quer queira ou não queira, a Câmara 

Municipal não é só formada por si e pelos srs vereadores eleitos pelo PS. Somos 

sete elementos neste órgão e reunimos para se deliberar sobre os assuntos da 

Ordem de Trabalho. 
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O Senhor Presidente fez mais uma vez questão de transmitir à Comunicação Social 

assuntos que vêm hoje a esta reunião e que pressupõem uma aprovação por este 

órgão.  

Não é legítimo que continue a atuar desta forma. É uma afronta à democracia e até 

à liberdade, temas que lhe são tão queridos, mas que na prática não respeita. 

Lamento que para si só conte política e a si nada lhe diga o respeito pela oposição e 

por quem tem ideias diferentes das suas.  

Relativamente ao que disse à imprensa, eu lembro-o que quando entrou no edifício 

da Câmara encontrou mais de dois milhões de euros em depósitos bancários; os 

pagamentos a fornecedores estavam a ser realizados a menos de 90 dias. As 

contas que os senhores apresentam provam que ao longo de 2013 a Câmara contou 

com uma receita total de cerca de 23,1 milhões de euros e fez uma despesa de 20,4 

milhões. Há por isso um saldo positivo de 2,7 milhões de euros. Aquilo que foi 

transmitido à comunicação social foi precisamente o contrário. E isto porquê? 

Sem qualquer deliberação deste órgão ou da Assembleia Municipal, sem qualquer 

parecer da DGAL ou do Tribunal de Contas, o Senhor Presidente resolve alterar a 

contabilização das despesas da piscina. Com essa manobra política dos números 

arranja argumentos para ir ao encontro da sua tese. Não olhou mais uma vez a 

meios para denegrir e dizer mal do executivo anterior.  

Mas esta postura não a vão poder ter sempre. Lembro que estão no poder há seis 

meses. Deixem de olhar para trás. Digam o que é que têm no presente e o que está 

reservado para o futuro do concelho de Caminha.  

Com o que é que podem contar as nossas Juntas de Freguesia? Os contratos de 

execução quando descem a este órgão e à Assembleia Municipal? Que tipo de 

apoio administrativo está a ser dado às Juntas de Freguesia que se veem a braços 

com novas competências, quais são os planos da maioria do executivo para 

trazerem mais riqueza ao concelho, mais emprego, mais equidade social?  

 

Coloco ainda as seguintes questões: 

1. Existe já plano de pagamento da dívida de A Guarda? 
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2. Que verbas foram pagas até ao momento pelo referido município? 

3. Qual é plano ou estratégia que o executivo tem para a manutenção da ligação 

entre Caminha e A Guarda?  

4. Qual o ponto da situação do PIP da Sonae?” 

 

 

Por fim apresentou dois requerimentos: 

“Os vereadores eleitos pelo PSD vêm requerer a V. Ex.ª cópia da conta corrente, 

com respetivo histórico, do fornecedor Santos Carvalho & Associados SROC, S.A., 

referente ao período de 19-10-2013 a 16-04-2014.” 

 

“Os vereadores eleitos pelo PSD vêm requerer a V. Ex.ª cópia de toda a 

documentação relativa à reposição do pontão de embarque da foz do Minho e dos 

equipamentos de apoio aos pescadores na marginal de Caminha, inclusive 

correspondência trocada com a APA, eventual contratação dos serviços e 

empreitada e/ou documentos contabilísticos.” 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva lamentou o facto de o Festival de Vilar de 

Mouros ter sido apresentado em Lisboa para a comunicação social e de várias 

pessoas terem sido convidadas, mas que em Reunião de Câmara não tinham sido 

informados e a população de Caminha não tinha tido direito à apresentação pública 

do festival. Relativamente à Lurdes Sarmento, disse que gostaria de saber o ponto 

da situação e perguntou se seria possível proceder-se à reorganização da feira, 

especificamente se era possível retirar alguns feirantes da frente da montra da 

senhora e dos outros estabelecimentos.  

 

O Senhor Presidente informou, relativamente ao PIP da Sonae, que a APA tinha 

colocado algumas questões ao promotor, cuja resposta tinha sido enviada à APA, no 

entanto, esta ainda não tinha emitido qualquer parecer sobre a matéria, portanto o 

PIP ainda estava à espera desse parecer. Disse que julgava que, uma vez dado 
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esse parecer, havia condições para uma decisão técnica por parte do chefe de 

divisão, sendo que ainda não estava nada decidido. 

Relativamente à questão sobre o plano de pagamento para o ferryboat, o Senhor 

Alcalde de La Guardia tinha solicitado um adiamento de um mês para apresentar o 

plano de pagamento, pois o município de La Guardia tinha determinadas 

competências que o obrigavam a ter uma tutela por parte da administração central 

numa decisão como esta. Disse que tinham entendido o que estava em causa e iam 

esperar até ao final de maio pela apresentação desse pagamento. Relativamente às 

verbas pagas, informou que a primeira tinha sido paga há algum tempo e desde 

então não tinha sido realizado mais nenhum pagamento; no entanto, o executivo de 

La Guardia tinha-se comprometido em pagar, no mês de maio, cerca de 47 mil 

euros, decorrentes do terceiro e quarto trimestre de 2013, e até ao final do ano 

pagaria o montante correspondente ao ano de 2011. 

Relativamente à estratégia para a manutenção do ferryboat, no último encontro de 

executivos tinham acordado que ambos os governos, português espanhol, deviam 

assumir o que queriam fazer do ferryboat na travessia no Rio Minho. Referiu que 

tinham feito um esforço, Caminha em particular, para manter o ferryboat, para cuidar 

da manutenção mecânica da embarcação, tratando-se de um investimento com 

algum peso, para além dos recursos humanos que estavam à disposição, quer para 

a condução do ferryboat, como na bilheteira. Esclareceu que este esforço tinha de 

ser partilhado e correspondido pelos respetivos estados, nomeadamente em relação 

à dragagem e manutenção deste canal. Referiu que desde 2011 que não tinha sido 

realizada nenhuma dragagem no canal por onde passava o ferryboat, já que a última 

tinha sido feita pelo Ministério do Interior espanhol. Disse que os municípios, apesar 

de não terem capacidade financeira nem técnica para assegurar essa manutenção, 

consideravam o ferryboat importante para as comunidades e economia. Disse que 

tinha trocado impressões com o Senhor Alcalde e que tinham decidido enviar uma 

carta aos respetivos governos para marcarem uma reunião para discutirem esta 

questão. Referiu que este assunto precisava de uma resolução urgente, porque o 

ferryboat tinha realizado metade das travessias previstas, sendo que, com uma 
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dinâmica normal, o ferryboat era rentável; esclareceu que não dava 

necessariamente dinheiro, mas era rentável do ponto de vista do retorno que dava 

às economias dos dois lados do rio e, por isso, era necessário mobilizar ambas as 

comunidades. 

Disse que, sem avançar a questão do debate das contas, esta Câmara iria manter o 

que tinha sido o hábito, quer em executivos anteriores quer neste executivo, ou seja 

dar nota pública da Ordem de Trabalhos e do conteúdo das propostas que se 

encontravam sobre a mesa.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que achava muito incorreto que se 

fizesse isso e que não o tinham feito no anterior executivo. Disse que os editais das 

reuniões eram públicos, no entanto não se tinham feito notas de imprensa com 

afirmações do género das que tinham feito, acrescentando que não correspondiam à 

verdade, porque era um jogo com números. Disse que estes tinham sido 

“arrumados” de forma a irem ao encontro das “parangonas” que o Senhor Presidente 

tinha tentado incutir na opinião pública, nomeadamente que a Câmara de Caminha 

era “uma miséria em termos contabilísticos”, que havia muitas dívidas, que era tudo 

negativo. Disse que iam procurar demonstrar na discussão do ponto na Ordem de 

Trabalhos que o que tinha sido transmitido à comunicação social não era verdade. 

Referiu que estes números resultavam de um ato sobre o qual tinham muitas 

dúvidas, nomeadamente em relação à legalidade do mesmo, porque tinham usado 

um outro tipo de contabilidade que a realizada anteriormente, acrescentando que, 

para haver esta alteração, teriam de ter autorização. Sublinhou que considerava que 

os assuntos que iam ser discutidos em Reunião de Câmara ainda não tinham sido 

aprovados e que, apesar de terem maioria, os votos ainda podiam mudar, o que 

podia invalidar a argumentação do Senhor Presidente no que era transmitido à 

comunicação social. Por fim disse que considerava este tipo de ato uma falta de 

respeito para com os Senhores Vereadores e para com o órgão. 
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O Senhor Presidente explicou que a argumentação do Senhor Vereador não fazia 

sentido, pois considerava que o executivo tinha a obrigação de dar a conhecer à 

população os temas que estavam em debate. Em seguida leu a nota informativa que 

tinha sido elaborada pelo gabinete de comunicação (“o executivo vai amanhã 

analisar o documento prestação de contas relativo ao ano 2013 que apresenta um 

saldo líquido de exercício negativo”) e disse que não via qual era o problema e que 

não iriam abdicar de informar as pessoas sobre o que se tratava nas reuniões de 

câmara. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou se o Senhor Presidente tinha 

visto como a questão tinha sido comunicada no website e na página do Facebook da 

Câmara; enfatizou que a considerava totalmente incorreto e acrescentou que 

continuariam a discussão no ponto da Ordem de Trabalhos. Em relação ao que tinha 

sido dito sobre o plano de pagamento de La Guardia, nomeadamente sobre as 

dificuldades que esta tinha de realizar o pagamento, disse que se tratava de um 

“déjà vu”, uma vez que, ao longo de pelo menos cerca de dois ou três anos em que 

tinha seguido este processo, La Guardia tinha solicitado para adiarem mais um mês, 

dando diversas justificações e que, portanto, estavam a repetir o que tinha 

acontecido anteriormente. 

 

O Senhor Presidente disse que não se tratava de um “déjà vù”, devido a três 

alterações substanciais. Informou que, nos últimos meses, o município de La 

Guardia tinha realizado parte do pagamento. Disse que, para além disto, duas 

condições fundamentais alteravam o que tinha acontecido no passado: La Guardia 

tinha demonstrado, por atos claros e concisos, vontade de pagar; para além disso, 

ao contrário do que tinha feito nos últimos anos, a Câmara Municipal de Caminha 

tinha agido de forma responsável, pois entre 2000 e 2007 tinha sido “completamente 

irresponsável” por não ter exigido o devido pagamento a La Guardia. Disse que era 

por causa desta incompetência que corriam o risco de perder um processo judicial, 

porque Espanha alegava que as dívidas tinham prescrevido, pois ninguém lhes tinha 
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pedido o dinheiro. Disse que isto também tinha mudado, porque agora tinham 

competência para reclamar os pagamentos devidos e, por isso, a fase da 

incompetência tinha terminado e iam ter resultados. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins interpolou o Senhor Presidente, dizendo que 

a incompetência era a mesma àquela a que estavam a assistir atualmente, 

nomeadamente de haver sempre desculpas. Disse que se o que o Senhor 

Presidente tinha referido demonstrava a vontade de La Guardia pagar, então 

também o tinham demonstrado com o anterior executivo, porque tinha realizado 

pagamentos. Acrescentou que não estavam a cumprir o que tinham prometido no 

primeiro encontro com o Senhor Presidente e alegavam o mesmo que tinham 

alegado anteriormente. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido perguntou ao Senhor Vereador Flamiano 

Martins se era verdade que, entre 2000 e 2007, não tinha sido pedido “um euro” de 

pagamento a La Guardia. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que não sabia, mas que os serviços 

da Câmara poderiam providenciar os relatórios com essa informação.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que a informação que tinham era que 

não tinha sido solicitado qualquer pagamento. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que também gostaria de ver esses 

relatórios. 

 

O Senhor Presidente disse que, devido à irresponsabilidade de quem tinha estado 

no executivo até 2007, podiam perder muitos milhares de euros num processo 

judicial. 
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Informou que ia dar três notas para terminar o Período Antes da Ordem do Dia. 

Disse que o Governo atual praticava uma política de esmagamento sobre as 

famílias, sendo que todos o sentíamos no dia-a-dia, assim como sobre os territórios, 

no modo como tinham tratado as autarquias, as administrações locais, todos os que 

tinham responsabilidades junto das pessoas. Destacou três questões: em primeiro 

lugar referiu a questão que a Senhora Vereadora Ana São João tinha apresentado, 

sobre o encerramento de escolas; em segundo lugar, tinham sido informados de que 

queriam eliminar alguns serviços do Hospital de Viana do Castelo, como por 

exemplo o serviço de obstetrícia, o que colocava graves dificuldades a todo o 

distrito, pois significava que as pessoas teriam de se deslocar a Braga ou ao Porto 

para usufruir deste serviço; em terceiro lugar referiu a privatização do lixo. 

Mencionou que o Senhor Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 

tinha uma postura de privatização de serviços, nomeadamente quanto à água e ao 

tratamento do lixo. Disse que tinha recebido, na segunda-feira, uma carta do Senhor 

Ministro dando-lhe direito de preferência na compra de ações da Valorminho no 

âmbito da privatização dos lixos. Disse que o Governo queria impor que os lixos, que 

estavam a ser tratados de acordo com as escolhas do município, pudessem ser 

explorados por privados. Explicou que o negócio dos lixos era rentável e, por isso, 

apetecível por parte de particulares. Disse que o município entendia que não fazia 

sentido que um negócio como o do lixo fosse alienado, uma vez que o município 

retirava alguns dividendos no final do ano deste negócio. Disse que queriam 

privatizar a Valorminho, a Resulima, todas as entidades por todo o país, porque 

queriam encontrar 200 milhões de euros para o orçamento, mas que já se falava em 

150 milhões de euros, acrescentando que o valor ia baixando à medida que os 

privados iam reclamando. Disse que esta era uma questão que merecia uma 

posição de rejeição, porque também estavam a fazer um esforço para dar eficácia 

às redes de saneamento, ao transporte e colocação de água nas casas das 

pessoas, tornar a recolha de lixo eficiente e a dar o melhor olhando para as tarifas; 

acrescentou que, em breve, iam apresentar resultados, para que a tarifa global da 

conta da água pudesse descer. Disse que esta privatização ia trazer uma situação 
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dramática para muitas pessoas, porque o município de Caminha pagava 19 euros 

por tonelada de lixo que tratava na Valorminho e, com esta política de privatização e 

de nivelação da tarifa a nível nacional, a tarifa passaria, no mínimo, para 27 euros, 

quase 40% a mais. Referiu que Caminha tinha feito saber que não pactuava com 

esta decisão e que se ia bater contra a privatização, sublinhando que, se esta 

privatização avançasse, os valores a pagar subiriam brutalmente, o que não se 

coadunava com o esforço que o município tinha feito. Disse que no momento certo 

trariam a Reunião de Câmara as decisões que deveriam ser tomadas, quer no 

âmbito da Valorminho, quer nacional.  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – DOCUMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

EXERCÍCIO DE 2013 

 

Nos termos da alínea i), do n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal elaborar e aprovar os documentos de prestação de 

contas a submeter à apreciação e votação do órgão deliberativo. Assim, são 

presentes todos os documentos de prestação de contas referidos no Decreto-Lei n.º 

54-A/99 (POCAL), de 22 de Fevereiro, e elencados no anexo I constante da 

Resolução n.º 4/2001 – 2ª Secção, de 12 de Julho, do Tribunal de Contas, 

integralmente elaborados e ficarão devidamente arquivados para consulta quando 

para tal forem solicitados, dos quais se extrai que a execução da receita atingiu o 

montante de € 21.362.381,94 (vinte e um milhões, trezentos e sessenta e dois, 

trezentos e oitenta e um euros e noventa e quatro cêntimos), a execução da 

despesa a importância de € 20.467.362,86 (vinte milhões, quatrocentos e sessenta e 

sete mil, trezentos e sessenta e dois euros e oitenta e seis cêntimos) e o resultado 

líquido do exercício o valor de € - 918.261,52 (novecentos e dezoito mil, duzentos e 

sessenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos). 
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Apreciado o processo composto pelos documentos de prestação de contas do 

exercício de 2013 acima referidos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 

1) Aprovar todos os documentos de prestação de contas apresentados e, com 

eles, os valores apurados nas diversas contas, designadamente o saldo da 

gerência de 2013, no valor de € 1.596.807,44 (um milhão, quinhentos e 

noventa e seis mil, oitocentos e sete euros e quarenta e quatro cêntimos), dos 

quais € 895.019,08 (oitocentos e noventa e cinco mil, dezanove euros e oito 

cêntimos) reportam-se a operações orçamentais e € 701.788,36 (setecentos e 

um mil, setecentos e oitenta e oito euros e trinta e seis cêntimos) a operações 

de tesouraria; 

2) Submeter à Assembleia Municipal para apreciação e votação do processo de 

prestação de contas supracitado. 

 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que iria dar duas ou três notas sobre a 

prestação de contas e depois deixaria o Senhor Presidente pormenorizar alguns 

pontos. Disse que esta prestação de contas dizia respeito ao exercício de 2013, um 

exercício que se caracterizava por ser um exercício do fim de ciclo governativo do 

executivo PSD e que se caracterizava pelo aumento da despesa e por alguns 

excessos em termos de despesas, que, apesar de o orçamento e a receita terem 

tido uma execução de 21 milhões de euros, e não 23 milhões como tinha dito o 

Senhor Vereador Flamiano Martins, tinham levado a que, para além dos 21 milhões 

de euros, também tivessem ultrapassado em 4 milhões de euros os compromissos 

para 2014. Declarou que a prestação de contas evidenciava uma redução para 

metade das disponibilidades da Câmara Municipal e, em contra ciclo, um aumento 

das dívidas da mesma. Informou que a execução da receita do ano 2013 se situava 

nos 74,6%, um valor bastante reduzido, ou seja ¼ abaixo do orçamentado, o que se 

explicava por um excesso de estimativa, que, se estivesse a decorrer em 2014, 

significaria que seriam penalizados. Evidenciou, nesta prestação de contas, o 

aumento das dívidas com terceiros em 5.8 milhões de euros, o aumento na rubrica 
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de fornecimento de serviços de 1 milhão de euros, o aumento na rubrica de custos 

com pessoal de 1.4 milhões de euros e alguns reparos que era necessário salientar, 

nomeadamente: a redução nas previsões, das Águas Minho-Lima e da POLIS, e a 

redução nas partes de capital, também da POLIS, que, com a sua retirada, tinham 

propiciado uma redução nesta rubrica. Disse que este aumento de despesa e de 

compromissos tinha culminado num resultado operacional, ou seja, o resultado fruto 

da atividade da Câmara Municipal, negativo de 1.8 milhões, o que significava que a 

receita operacional gerada pela Câmara Municipal não era suficiente para as 

despesas que a mesma tinha incorrido no ano de 2013. Por fim, disse que o 

resultado líquido do exercício de 2013 também tinha sido negativo, em cerca de 900 

mil euros negativos, e que este documento incluía também o PAEL. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que se tratava das contas que este 

executivo tinha feito mediante uma auditoria que já tinha sido discutida e que por 

isso não valia a pena voltar ao mesmo tema. Disse que estavam a falar de uma 

previsão e que anteriormente tinham referido uma dívida de três milhões deixada 

pelo anterior executivo e que agora estavam a falar de quatro milhões. 

 

 O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que não tinha falado em dívida, mas em 

compromissos assumidos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que, na altura, tinham falado em três 

milhões de euros, acrescentando que isto também tinha a ver com a reposição do 

subsídio de férias. Referiu que, no relatório, na parte do balanço, 3.1., referia-se “o 

aumento em cerca de 5 milhões de euros da conta de fornecedores de imobilizado, 

muito devido ao registo do valor da construção das piscinas municipais”, o que 

significava que tinham pegado no valor das piscinas e colocado como sendo do 

município; referiu que ainda tinham dito que tinha sido contabilizado indevidamente, 

no entanto tinha sido contratualizado desta forma. Disse que isto significava que 

tinham mudado a forma como estavam a contabilizar e que para fazer isto tinha de 
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haver documentos, novos contratos, reuniões com o Caminhaequi, se não não 

podiam fazer isto desta forma, até porque o Município de Caminha só tinha 49% das 

piscinas, mediante o contrato, e que, por isso, não podiam assumir a dívida 

completa; acrescentou que, se fosse possível, teriam de dividir a dívida, sendo que a 

Câmara ficaria com 49% e o Caminhaequi com o restante, caso contrário tinham 

uma dívida que estava a ser colocada no município de Caminha e também no 

Caminhaequi, sendo que isto ia contra as guidelines das PPPs, que estabelecia que 

“o valor do investimento realizado é registado no património da empresa privada, 

assim como o seu financiamento, não afetando assim a dívida pública (…) devendo 

ser tratada claramente como um investimento privado.” Disse que tinham incluído a 

dívida no documento como uma dívida pública, sendo que era necessário verificar 

se isto era legal e correto. Para além disso, disse que estavam a colocar a dívida da 

piscina como sendo a curto-prazo, quando esta era uma dívida a longo-prazo, para 

ser paga em vinte e três anos. Em seguida, referiu que, segundo o texto da 

proposta, “a execução da receita atingiu o montante de € 21.362.381,94 (vinte e um 

milhões, trezentos e sessenta e dois, trezentos e oitenta e um euros e noventa e 

quatro cêntimos), a execução da despesa a importância de € 20.467.362,86 (vinte 

milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois euros e 

oitenta e seis cêntimos) e o resultado líquido do exercício o valor de € - 918.261,52 

(novecentos e dezoito mil, duzentos e sessenta e um euros e cinquenta e dois 

cêntimos) ”, sendo que isto estava mal, porque se a receita era 21 milhões e a 

despesa é 20 milhões, então tinham um milhão de lucro e que, para bater certo, não 

deviam estar 21 milhões, mas sim 19 milhões, mediante os valores que tinham. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse que o que estava no texto estava perfeito.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que estavam a comentar e a dar as suas 

opiniões do que achavam que era justo e válido. Disse que, quando algo não parecia 

muito correto, a única coisa que tinham de fazer era pedir às entidades competentes 

para o verificarem. Relativamente aos custos com o pessoal, como já tinha referido, 
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disse que tinha havido realmente um aumento, mas que isso já tinha sido justificado 

na altura, sendo que tinha a ver com a reposição do subsídio de férias, do de Natal. 

Disse que, nas transferências correntes concedidas, existia realmente um aumento 

para as freguesias e para apoios às famílias, como o Semear para Colher, incentivos 

à adoção e natalidade, acrescentando que ainda bem que o anterior executivo se 

tinha preocupado com as famílias e em dar mais dinheiro às freguesias. Disse que 

agora diziam que se devia ao facto de ter sido um ano eleitoral, mas que a verdade 

era que se tinha ajudado muitas famílias. Em relação às piscinas, disse que tinham 

amortizado algo que não era da Câmara, que estavam a falar em 260 mil euros 

derivados bens de domínio público. Reiterou que a Câmara tinha apenas 49% e que 

podiam estar a praticar uma ilegalidade. Disse que, por fim, tinham um saldo 

contabilístico, que provavelmente já incluía o FEF, de 1.5 milhões de euros, o que 

significava que não estariam assim tão mal. Por fim disse que queria fazer um reparo 

mais técnico, nomeadamente que estes relatórios continuavam a não estar 

paginados, o que dificultava a leitura; para além disto, mencionou que o relatório de 

gestão não se encontrava no documento. 

 

O Senhor Presidente disse que ia falar sobre algumas das matérias, dando 

algumas explicações e também falando do que tinha caracterizado o ordenamento e 

organização destas contas. Em primeiro lugar agradeceu ao Senhor Vereador Rui 

Teixeira pelo trabalho realizado, assim como à equipa, tendo salientado os nomes 

da Dra. Sandra Ferreira, do Dr. João Ferreira e da Dra. Carina Aldeia, que tinham 

estado no núcleo deste trabalho, que tinha sido um trabalho muito organizado, 

exaustivo e que merecia reconhecimento, porque tinham chegado a um documento 

bastante importante para analisarem. Em segundo lugar, em relação à questão das 

páginas, segundo os técnicos, não era possível numerá-las, à exceção da parte 

mais expositiva inicial. 

Em relação à temática em si, disse que estas contas criavam um exercício de 

alguma “ambiguidade íntima”, porque diziam respeito sobretudo a um exercício que 

não tinha sido protagonizado pelo atual executivo, mas que precisava de ser 
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auscultado, trabalhado e apresentado nesta Reunião de Câmara. Explicou que, 

embora tivesse iniciado a parte mais política do relatório, que a Senhora Vereadora 

tinha referido que faltava, tinha entendido não o fazer, porque teria tido sempre 

alguma dificuldade e poderia cometer alguma injustiça sobre as intenções políticas 

que poderiam estar por detrás de algumas matérias e decisões. Disse que o que 

interessava era tomarem uma posição sobre estas contas, que obrigavam a uma 

abordagem muito séria sobre cada um dos itens, porque davam um retrato de 2013, 

refletiam a realidade da autarquia de Caminha e, ao contrário de outras, não eram 

“contas de Photoshop”, acrescentando que se tratavam das “contas da verdade”. 

Disse que os números eram absolutamente negativos, que o resultado líquido, ou 

seja, a diferença entre os proveitos e custos de um ano, do exercício era 918 mil 

euros negativos. Esclareceu que isto significava que os proveitos não conseguiam 

colmatar os custos, já que, depois de tidos em conta todos os proveitos que tinham 

entrado na Câmara, ainda faltavam colmatar 918 mil euros de custos. Referiu que os 

Senhores Vereadores que tinham feito um exercício semelhante aos outros anos 

anteriores, no ano passado, quando tinham discutido os “célebres” 2 milhões de 

euros, tinham discutido os números dos custos e dos proveitos. Disse que, para 

além de o resultado líquido ser negativo, o resultado operacional também era 

negativo e mais assustador: 1,8 milhões. Explicou que o resultado operacional tinha 

a ver com o funcionamento da Câmara, com a “alimentação” da Câmara, sendo que 

este valor dizia que, para fazerem o trabalho junto da população, ou seja, os 

caminhos, a ação social, as soluções para as coletividades, tinham uma linha 

deficitária de 1,8 milhões para poderem realizar este trabalho. Disse que havia 

matérias mais preocupantes, nomeadamente o aumento da despesa; as despesas 

correntes, ou seja, as despesas com pessoal, bens e serviços, juros, subsídios, 

tinham aumentado 32% em 2013, que este era um problema profundo, que percorria 

toda a estrutura financeira da Câmara e que denunciava uma estratégia errada que 

tinha vindo a ser seguida e que tinha de ser contrariada. Disse que, em 2013, 78% 

da despesa total tinha sido só para despesas correntes. Referiu que em 2009, um 

orçamento que também tinha sido da responsabilidade do PSD, as despesas 
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correntes tinham cobrido 69% da despesa total e neste momento cobriam 78%, 

sendo que estavam a subir até atingirem “incapacidade total de manobra”. 

Mencionou que mais grave que isso era que 90% das despesas correntes eram com 

matérias de funcionamento puro e duro (salários, publicidade, assessorias, 

animação, manutenção). Informou que as despesas de capital tinham diminuído de 

2010 para 2012 e tinham vindo a diminuir; de 2010 a 2013, o investimento da 

Câmara tinha diminuído 30%, ou seja, investimento em obra, caminhos, 

recuperação; esclareceu que isto significava que tinham gastado mais, mas 

investido menos. Em relação à despesa disse que, em 2013, a dívida a terceiros 

tinha subido e que as receitas correntes da Câmara só tinham coberto 84% das 

despesas correntes que tinham tido. Referiu que o problema disto era que se a nova 

lei das finanças locais se aplicasse ao exercício de 2013 do PSD, estariam em 

incumprimento legal, pois a lei obrigava a que a execução das receitas correntes 

fosse igual ou superior a 82%, o que era grave, porque, em 2013, a execução tinha 

sido 74%. Disse que havia um princípio basilar nestas matérias, que devia ser 

seguido por todos, mas que a situação financeira do país tinha colocado no topo das 

preocupações de todas as autarquias, nomeadamente o princípio do equilíbrio 

orçamental, que obrigava a equilibrar despesas com receitas. Referiu que, no 

entanto, desde 2009, o município de Caminha não cumpria este princípio e, 

consequentemente, a lei. Disse que o Tribunal de Contas já tinha notificado a 

Câmara de Caminha para prestar esclarecimentos sobre o facto de não ter cumprido 

a lei quanto ao princípio do equilibro orçamental em 2009, e porque ainda estava a 

estudar o de 2009, mas que ainda viriam os problemas de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Disse que o futuro ia ser, por isso, bastante negro. Mencionou que outro problema 

da despesa dizia respeito ao pessoal, pois o município tinha a obrigação de cortar 

2% no pessoal que tinha iniciado o ano de 2013, ou seja, tinha de ter acabado 2013 

com menos 2% do pessoal que tinha no quadro. Referiu que, no entanto, como era 

sabido, tinha aumentado o número de pessoal: tinha começado o ano de 2013 com 

282 funcionários no quadro, deveriam ter 276, mas, no dia 31 de dezembro, tinham 

289 funcionários; enfatizou que, em 2013, tinham entrado no quadro 36 pessoas, 
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mesmo sabendo que existia esta lei. Acrescentou que, só no mês de setembro, 

curiosamente um mês eleitoral, tinham entrado 24 pessoas no quadro. Recordou 

que a resposta que tinha sido dada a propósito desta matéria foi uma opção do 

anterior executivo. Disse que o problema era que essa opção configurava uma 

atitude ilegal que obrigava a resolver o problema de 13 funcionários em excesso que 

tinham no quadro neste momento. Disse que este incumprimento da lei tinha custos, 

nomeadamente que pressupunha um corte em 2% no FEF, ou seja 4,7% com o 

orçamentado para as despesas do pessoal e a Câmara Municipal. Sublinhou que, 

porque alguém tinha tomado uma opção que não correspondia à lei, a Câmara tinha 

de pagar um valor sempre superior a 100 mil euros no final do ano e que, por isto, 

esta herança era uma herança pesada para o município. Disse que, ao longo dos 

últimos meses, tinha dito que a Câmara não tinha capacidade financeira para 

assumir o compromisso de comprar um prego e, como não tinham tido essa 

capacidade, hoje tinham a Câmara “presa por arames muito finos”. Disse que os 38 

milhões de euros de passivo refletiam este quadro e eram os números que existiam 

hoje na Câmara Municipal; que estes 38 milhões de euros de passivo correspondiam 

a uma subida de 15% relativamente ao registado em 2012; que tinham uma dívida a 

terceiros na ordem dos 19 milhões, uma subida de 2 milhões quando comparado 

com os números de 2012; e que tinham uma subida com os custos de pessoal em 

1.4 milhões. Em relação ao que a Senhora Vereadora tinha dito sobre esta subida 

estar relacionada com os subsídios de Natal e de férias que entretanto tinham sido 

repostos, disse que não se lembrava de ter ouvido essa justificação no ano anterior, 

quando se tinha dito que tinham baixado os custos com o pessoal. Disse que, no 

ano passado, a Câmara Municipal tinha feito o “brilharete” de baixar os custos com o 

pessoal, que não tinha nada a ver com os subsídios que tinham sido tirados, e que 

agora, para justificar esta subida com o pessoal, diziam que se devia aos subsídios 

que tinham sido devolvidos. Acrescentou que os subsídios que tinham sido pagos 

tinham acrescentado 600 mil euros às despesas com o pessoal, resultando num 

aumento de custos com pessoal de 1.4 milhões. Disse que não era verdade que 

tenha sido apenas a questão dos subsídios, pois a subida era de 850 mil euros e 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

21 

esta tinha sido causada pelo excesso de funcionários, de mais salários, de várias 

requalificações que tinha havido ao longo deste ano. Referiu que sabiam que era um 

ano de eleições e que por vezes se cometiam alguns excessos, mas que o anterior 

executivo tinha abusado e tinham cometido demasiados excessos; disse que os 

custos com a animação de rua durante o ano de 2013 tinham passado de 200 mil 

euros, no ano anterior, para 550 mil euros em 2013, uma subida na ordem dos 

300%; o conjunto de serviços de assessorias, pareceres e publicidade, entre outras 

despesas tinham passado de 170 mil euros para 326 mil euros, ou seja, tinha subido 

100%; as transferências para as juntas tinham subido, o que era uma boa notícia, no 

entanto tinha acontecido depois da má notícia que era as transferências que sempre 

tinham existido para as juntas, ou seja, as transferências para as juntas de 2012 

para 2013, ano das eleições, tinham subido 3000%, ou seja, em 2012 tinham 

colocado 11.500 euros em transferências correntes, em 2013, tinham colocado 375 

mil euros. Disse que as justificações dadas tinham sido que tinham feito um esforço 

no último ano, ano, que tinha sido particular, para aumentar o apoio às famílias, no 

entanto, o número era um pouco “chocante” perante o contexto: em 2012, as 

famílias, sendo que o Senhor Presidente julgava que já teriam necessitado em 2012, 

pois viviam já um tempo difícil, tinham recebido cerca de 15 mil euros; em 2013, 

através do programa Semear para Colher e do programa de apoio à natalidade, que 

tinha sido aplicado retroativamente, apoiando crianças com quase 3-4 anos, tinha 

subido aos 200 mil euros, resultando numa subida de 1200%. Disse que entendiam 

que o município não podia continuar neste caminho. Disse que aprovavam um 

orçamento muito duro, que cortava a despesa em 15%, e debatiam-se com 

problemas de tesouraria, com dificuldades várias, que faziam com que o trabalho 

não pudesse ser tão eficaz como gostavam. Disse que tinham ainda mais 

dificuldades, mas que as iam superar; informou que tinham baixado os impostos e 

que isso se ia notando na dinâmica ao nível da comunidade; tinham feito um esforço 

para cortar em várias despesas, através de regras “draconianas” que estavam a 

colocar em muitos serviços, para que não gastassem mais um cêntimo do que o que 

deviam. Disse que a Câmara, como todas as Câmaras e dinheiros públicos, devia 
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ser gerida com rigor, qualidade e verdade. Acrescentou que sabia que os Senhores 

Vereadores preferiam que não se falasse do passado, mas analisar as contas de 

2013 obrigava a recuar a 2013 e só sabendo em que terreno podiam fazer o cultivo 

é que sabiam a sementeira que iam recolher. Disse que este exercício estava 

marcado por uma estratégia errada de incremento de despesa, de colocar sobre os 

ombros dos munícipes uma série de esforços que não deviam ser deles, mas da 

Câmara, que devia ser mais eficiente e ter mais capacidade para produzir 

resultados. Disse que iam trabalhar com um exercício negativo, como aquele que 

estas contas tinham demonstrado, mas que estavam preparados para assumir os 

desafios e que, a partir destas contas, encerravam um ciclo e começavam um novo 

tempo de prosperidade e modernidade no concelho.  

  

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que já estavam à espera do discurso 

do Senhor Presidente, que já tinham preparado a opinião pública sobre esta matéria 

há muitos meses, que continuavam com o mesmo tipo de linguagem, dizendo que o 

executivo anterior tinha feito tudo mal, sendo que agora acrescentavam que estes 

problemas existiam por ter sido ano de eleições. Disse que esperava que, dentro de 

um ano, quando discutissem as contas de 2014, que a questão estivesse resolvida e 

houvesse um “saldo excecional”, porque se fosse resultante de ser ano de eleições, 

os erros seriam certamente corrigidos. Disse que a carga negativa que estavam a 

colocar em praticamente todas as áreas, mas principalmente no exercício de 2013, 

resultava de duas situações que traziam dúvidas em termos legais se se podiam 

fazer ou não, nomeadamente a questão da contabilização das despesas 

relacionadas com as piscinas; disse que a primeira era a questão da amortização e 

considerar aquilo como se 100% do edifício fosse da Câmara e que estivesse 

considerado como tal na contabilidade. Questionou se tanto o Caminhaequi como a 

Câmara consideravam o edifício amortizado e se havia uma duplicação de 

amortizações. Referiu que não compreendiam várias coisas e que se a forma de 

contabilizar tivesse sido a mesma que tinham considerado em 2012, teriam um 

exercício positivo e não negativo. Disse que, em relação ao que o Senhor Presidente 
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tinha dito sobre os custos e os proveitos, o que um munícipe normal, sem formação 

em contabilidade, percebia era que, no ano 2013, com o saldo do ano anterior, com 

os valores que estavam no documento, eram 23 milhões de receita e 20 milhões de 

despesa e, portanto, havia um saldo positivo. Em relação à questão dos 

compromissos que estavam por pagar, que diziam ser mais de 4 milhões em 2013, 

disse que não sabia por que razão passava de 3 milhões, que era o que estava 

assumido pelos serviços em outubro, quando tinham saído do executivo, para 4 

milhões, sendo que havia um aumento de compromissos na gestão do atual 

executivo. Relembrou que a gestão do atual executivo correspondia a quase ¼ do 

ano, porque tinha sido de 18 de outubro a 31 de dezembro. Disse que, mesmo 

pegando nos 4 milhões, ainda tinham por receber mais de 1 milhão e que esta 

receita não tinha sido incluída, por exemplo a dívida que La Guardia tinha para com 

o município e que teimavam em esquecer. Disse que era por isto que trazia sempre 

a questão do plano de pagamentos de La Guardia, pois se juntassem ao milhão e tal 

os quase dois milhões de euros que La Guardia devia a Caminha, teriam 3 milhões e 

que, assim, faltava um milhão, que era perfeitamente coberto pelos valores que o 

município conseguia arrecadar. Concluiu que havia um exercício positivo se não 

considerassem as despesas das piscinas da forma como tinham considerado e que 

duvidavam da legalidade da forma como tinha sido contabilizado. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que concordava com o Senhor Vereadora 

Flamiano Martins, particularmente na última parte, uma vez que considerava que 

incluir a dívida da piscina da forma como tinha sido incluída nas contas tinha como 

objetivo inflacionar e que era a questão de colocarem os números onde queriam 

para os trabalhar. Relativamente às despesas correntes, disse que se deviam aos 

subsídios, acertos dos preços, à questão do PAEL, e que já tinham falado disto. 

Disse que realmente havia dívidas, mas que havia obra, ou seja, tinham feito 

caminhos, saneamento, o próprio Valadares, que tinha sido requalificado pelo 

anterior executivo. Disse que, tanto quanto era do seu conhecimento, todas as 

dívidas eram pagas a 90 dias e nunca tinha sido necessário mexer no dinheiro a 
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prazo. Mencionou que a 31 de dezembro na Caixa Geral de Depósitos existia mais 

de um milhão de euros e que neste momento existe 700 mil; no Banco Espírito 

Santo existiam 159 mil, agora existem 96 mil; no Millenium existiam 373 mil, agora 

existem 284 mil; no BPI existiam 94 mil, agora existem 87 mil; no Banco de 

Português de Negócios existiam 65 mil, agora existem 44 mil; no Banco Português 

de Negócios existiam 3 mil, agora existem 800; no Banco Popular existiam 40 mil, 

agora existem 35 mil; no Finibanco existiam 25 mil, agora existem 22 mil; no 

Barclays existiam 11 mil, agora existem 9 mil; no Crédito Agrícola existiam 95 mil, 

agora existem 82 mil. Disse que isto queria dizer que havia muitos movimentos nas 

contas a prazo, que o dinheiro estava a sair. Acrescentou que com o dinheiro do 

FEF tinham 1.500.000 euros e que mesmo “o arame sendo fininho”, a qualquer 

momento podiam ir buscar estas contas a prazo para “endurecer o arame”. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que não ia falar das contas, porque 

nunca tinha exercido nenhum cargo que exigisse esse tipo de conhecimento. Disse 

que via uma tónica bastante negativa, sendo que considerava que o Senhor 

Presidente era demasiado jovem e que não podiam preparar o futuro pensando que 

seria “bastante negro”. Em relação ao que o Senhor Presidente tinha referido, sobre 

o aumento de 3000% nas transferências, disse que só tinha de lamentar que 

tivessem sido só 3000%, porque, fazendo as contas, 375 mil euros para as vinte 

freguesias dava em média 18.700 euros para cada, acrescentando que se tratava da 

média e que Vila Praia de Âncora tinha recebido sensivelmente o dobro. Disse que 

considerava que era muito pouco para o papel que desempenhavam, pois, como se 

dizia, as freguesias eram um grande pilar da democracia, o governo mais próximo 

das populações. Disse que tinha havido um defeito muito grande nos anos 

anteriores para aumentar 3000%, mas continuava a ser muito aquém daquilo que as 

juntas de freguesia precisavam para desempenhar as suas tarefas. Acrescentou que 

não achava que devesse haver qualquer chamada de atenção e que a Câmara 

devia ter dado mais. Quanto aos custos com a animação, disse que o concelho tinha 

certamente lucrado muito com isso e que tinha tido a possibilidade de verificar que a 
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animação da Passagem de Ano tinha trazido muitos milhares de pessoas ao 

concelho, assim como a todas as iniciativas em Vila Praia de Âncora e noutras 

partes do concelho, como nas festas concelhias, em Caminha, em Serra de Arga, no 

São João d’Arga. Disse que, por este motivo, as verbas que tinham sido gastas não 

podiam ser questionadas. Para além disso, disse que também tinha participado, 

como presidente de junta, na feitura dos regulamentos e nas reuniões que tinham 

precedido ao Semear para Colher e que considerava que tinha sido um dos 

melhores projetos que poderia ter sido feito na ocasião para o concelho. Disse que 

Caminha era um concelho de famílias muito pobres, no entanto conseguiam tirar 

muito da terra, mas que, para isso, precisava de ajudas; disse que estas ajudas que 

a Câmara tinha dado tinham sido boas para começar e acrescentou que também 

tinha participado no Semear para Colher, porque o regulamento assim o tinha 

permitido, mas que era um caso à parte. Disse que tinha vivido no dia a dia toda a 

questão do Semear para Colher, que conhecia bem os proprietários e onde 

cultivavam e que tinha assinado como presidente de junta, responsabilizando-se por 

aquilo que a Câmara iria dar. Disse que era natural que nem todos tivessem 

aproveitado esta oportunidade, porque não sabiam cultivar a terra. Referiu que, na 

altura, tinha dito publicamente que o considerava um projeto que valia a pena, com 

uma pedagogia contínua para que as coisas fossem feitas com transparência. Em 

relação aos apoios à natalidade, disse que também tinham passado pelas suas 

mãos, já que teve de assinar os atestados. Solicitou ao Senhor Presidente que 

revesse a questão com o executivo que tinha e os pelouros, porque tinha a certeza 

que podiam encontrar aspetos altamente positivos nestas medidas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que ia complementar a informação 

sobre a transferência das juntas de freguesias. Disse que seria melhor falarem com 

dados concretos, mas que não os tinha no momento, mas que, em 2012, havia 

protocolos para a distribuição de verbas pelas freguesias e que provavelmente tinha 

havido esse acréscimo de transferências em 2013, porque ainda era execução de 

2012. Esclareceu que, em 2012, tinha havido determinadas regras que as juntas de 
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freguesia tinham tido de cumprir para receberem as verbas da Câmara Municipal e 

que provavelmente tinha havido algumas regras que as juntas de freguesia tinham 

demorado a apresentar e tinha sido pago em 2013 e não em 2012. Esclareceu que 

não tinha sido por ser 2013 que tinha havido mais transferências. Disse que pensava 

que o aumento tinha sido na ordem dos 10% nos protocolos, mas que era uma 

questão de se verificar. Reiterou que tinha sido devido ao atraso das juntas de 

freguesia e da Câmara Municipal no pagamento e não porque tinha havido um 

aumento efetivo de transferências para as juntas de freguesia. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que gostava que as discussões se 

fizessem numa base de entendimento, que todos partissem do mesmo ponto de 

partida e que não se fizessem “malabarismos” com números. Relativamente ao que 

a Senhora Vereadora Liliana Silva tinha dito, nomeadamente quando esta disse que 

havia dívida logo havia obra, disse que isto não era uma conclusão séria. Disse que 

havia dívidas e que era necessário verificar que obra havia, porque era preciso ter 

em conta que muitas vezes as dívidas e as despesas eram dívidas contraídas para 

despesas correntes. Deu o exemplo de uma pessoa com um rendimento mensal de 

700 euros, que tinha de pagar de renda de casa 500 euros e uma prestação do carro 

de 200 euros e disse que não se podia dizer que ter dívidas significava que existia 

obra. Disse que era necessário fazer uma análise criteriosa do que estavam a falar. 

Em relação aos aumentos que se tinham verificado para as juntas e ao facto de o 

Senhor Vereador Flamiano Martins ter dito que tinha havido transferências de 2012 

que só se tinham concretizado em 2013, disse que, curiosamente, as de 2013 se 

tinham concretizado todas em 2013.   

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que isso tinha acontecido, ao contrário 

do que tinham dito, que as juntas de freguesia não tinham dinheiro. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que não questionava que se devesse 

transferir para as juntas este montante ou outro, que o aspeto relevante era haver 
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anos em que se transferia muito pouco e anos em que se transferia muito; disse que 

deviam ter uma atividade regular, pois também não era transferindo muito que se 

resolvia os problemas; tinha de haver um fluxo regular, porque os momentos mais 

complicados eram os de transferência de mais recursos concentrados, já que se 

dava azo a excessos. Referiu que o Senhor Vereador Manuel Marques tinha 

introduzido a questão da agricultura, mas que não estava na ordem de trabalhos, por 

isso não ia ser debatida, mas que os apoios à agricultura deviam ser dados não 

numa lógica assistencialista, mas sim numa lógica empresarial. Explicou que a 

lógica assistencialista se esgotava no momento em que era dada, mas que a lógica 

empresarial criava condições para que a atividade económica se propagasse. 

Acrescentou que não iriam chegar a lado nenhum com a lógica assistencialista.  

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira, em relação ao prazo de pagamento de 90 que 

tinham referido que estavam a cumprir, disse que não era verdade que estivessem a 

cumprir esse prazo de pagamento de 90 dias. Disse que o que tinham cumprido 

nesta matéria tinha sido a lei dos compromissos, que dizia que se devia pagar a 90 

dias após o vencimento da fatura. Esclareceu que se a fatura tivesse 120 dias, 

seriam 120 dias mais 90 dias e não apenas 90 dias. Disse que devia referir que, em 

certas situações, estavam a cometer ilegalidades, porque se colocava no sistema 

um prazo de pagamento superior ao estabelecido na fatura, para depois 

conseguirem cumprir os 90 dias da lei dos compromissos. Relativamente às 

piscinas, declarou que não ia adiantar muita mais matéria e que em relação à 

contabilização podiam consultar a diretriz contabilística 25, se assim o entendessem. 

Disse que o assunto tinha sido debatido no relatório da auditoria e este tinha sido 

enviado para o Tribunal de Contas, portanto se tivessem dúvidas, o próprio Tribunal 

de Contas deveria esclarecê-las. Disse ainda que também era necessário referir que 

o Tribunal de Contas devia ter dado parecer prévio antes desta construção, da 

concessão e do negócio que tinha sido feito. 

 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

28 

O Senhor Vereador Manuel Marques, em relação ao que o Senhor Vereador 

Guilherme Lagido tinha dito sobre a sua afirmação sobre o Semear para Colher, 

esclareceu que tinha dito que a agricultura familiar era muito importante e que 

quando o Senhor Vereador Guilherme Lagido falava de uma lógica empresarial, 

fazia-o lembrar o governo atual, que se tinha esquecido de que a maior parte das 

famílias portuguesas tinham o seu campo onde cultivavam para consumo próprio e 

vendiam o que sobrava, como suplemento aos seus rendimentos. Disse que falava 

por experiência própria, pois cultivava, e que estes produtos eram de qualidade, ao 

contrário do que se encontrava no mercado. Disse que se a lógica empresarial fosse 

aplicada a esta zona nos termos das verdadeiras empresas, levaria as famílias à 

pobreza. Por último, disse que poderiam discutir a questão noutra ocasião.   

 

O Senhor Presidente disse que queria deixar algumas notas, para que não 

restassem dúvidas sobre o que tinham estado a discutir. Referiu que, às vezes, 

ficava “uma névoa” sobre a questão da alteração de alguns procedimentos para 

acomodar os números, mas que não tinha sido este executivo a burilar 

procedimentos à margem do que estava nos livros. Disse que este executivo se 

tinha limitado a colocar os técnicos a trabalhar e que não havia qualquer problema 

sobre esta matéria. Mencionou que certamente nenhum dos técnicos iria partir nos 

próximos meses insatisfeito com o modo como tinham contabilizado as coisas, que 

estariam todos seguros do trabalho que tinham realizado, pois tinham seguido as 

regras. Em relação às questões apresentadas sobre as piscinas, disse que nesta 

matéria estariam à vontade, porque o Tribunal de Contas iria dizer se as contas 

estavam bem ou mal, como já o tinha feito em relação às contas de 2009. Sublinhou 

que poderiam discutir se incluíam a dívida numa ou noutra rubrica, mas que todos 

teriam de pagar a dívida de 19 milhões de euros e que, por isso, ao contrário do que 

a Senhora Vereadora Liliana Silva tinha dito, em termos de dívida, o que estava 

registado era a dívida que tinham de pagar em termos prioritários. Esclareceu que a 

dívida registada não era só das piscinas, mas de todas as outras matérias, que a 

dívida da piscina ia ser fracionada, porque tinham feito ao contrário do que tinha sido 
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feito no passado. Referiu, como exemplo, os “célebres” 2 milhões de euros de lucro 

do exercício do ano passado; disse que o anterior executivo tinha feito uma 

“arrumação de números”, pegando no contrato de concessão que tinha com as 

Águas do Noroeste relativamente às suas infraestruturas, no valor de um milhão de 

euros, fracionado em partes iguais num período de trinta anos, e tinha contabilizado 

como entrada de receita um milhão de euros. Disse que, por isso, dos 2 milhões de 

euros de lucro, um deles não era verdadeiro e que se tratava de um truque de quem 

tinha percebido que estava num ano eleitoral. Disse que não tinham feito isto com as 

piscinas, que tinham feito as coisas como deviam. Em relação ao 1 milhão de euros 

que sobrava, disse que também se tinham esquecido de dizer na altura que 600 mil 

euros diziam respeito aos subsídios que não tinham tido de pagar naquele ano. 

Disse que destas contas sobravam 400 mil euros de lucro, no entanto, não se 

tinham lembrado de dizer que a dívida de 5 milhões de euros às Águas do Noroeste 

tinha deixado de ser dívida e passado a ser provisão por conta do acordo que tinha 

sido realizado. Concluiu dizendo que o lucro nunca tinha existido, pois tinham sido 

feitos alguns “truques contabilísticos” que agora não se faziam. Por fim, declarou 

que não ia comentar a questão das freguesias, porque, como o Senhor Vereador 

Manuel Marques percebia, não estava em causa o facto de as freguesias terem mais 

ou menos dinheiro, mas sim o facto de, anteriormente, quem decidia ter optado por 

não dar dinheiro às freguesias em 2012, para em 2013 poder fazer campanha 

eleitoral à vontade. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins interpolou o Senhor Presidente dizendo que 

não era verdade, sendo que era questão de perguntar à equipa multidisciplinar que 

tinha colocado a trabalhar diretamente com as juntas de freguesia em 2013, porque, 

em termos organizacionais e regulamentares, as juntas de freguesia tinham tido 

muita dificuldade em resolver o que estava nos protocolos; enfatizou que não tinha a 

ver com o que o Senhor Presidente tinha dito. 
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O Senhor Presidente informou que tinham sido transferidos para as freguesias 160 

mil euros em 2009, 165 mil euros em 2010, 152 mil euros em 2011 e 11.500 euros 

em 2012. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins referiu que o valor era muito estranho, mas 

que não tinha a ver com o que o Senhor Presidente tinha dito. 

 

O Senhor Presidente concordou que era estranho e disse que tinham de discutir 

estes números, porque tinham de perceber a sua causa para poderem encontrar 

soluções. Em primeiro lugar disse que compreendia que o Senhor Vereador Manuel 

Marques tivesse gostado do programa Semear para Colher, mas que este tinha 

acabado por atestar o quão erradas tinham sido as premissas do programa, porque 

o Senhor Vereador tinha dito que havia muitas pessoas do concelho com problemas 

e a precisar de ajuda e que, por isso, estas medidas tinham sido importantes e 

depois tinha dito que tinha beneficiado desta medida, apesar de não precisar da 

mesma. Referiu que nem o Senhor Vereador nem outras pessoas tinham 

necessidade desta medida e que esta não tinha obedecido à lógica referida, caso 

contrário esta medida estaria mais ligada à ação social do que ao incentivo à 

agricultura, sendo que, se fosse este o caso, apoiariam esta medida. Em segundo 

lugar disse que ia descansar o Senhor Vereador quanto ao seu otimismo 

relativamente ao futuro; esclareceu que via, de facto, o futuro muito difícil, mas que o 

via com otimismo. Disse que tinha querido marcar isto como um executivo que tinha 

acabado de nascer “com o pecado original dentro do peito”, pois tinham de exercer 

um permanente “cuidado de redenção”, para poderem atingir os seus objetivos a 

breve trecho. Sobre esta matéria, disse que, quando se tratava de um passivo de 38 

milhões de euros, não podiam dizer que apesar de existir este passivo, existia 

também património, pois o património da Câmara Municipal estava sustentado em 

caminhos, estradas, jardins, centros escolares, no Edifício dos Paços do Concelho, 

no abrigo dos animais, na biblioteca, entre outros edifícios que nunca poderiam, num 

momento de dificuldade, ser rentabilizados. Informou que, em termos de edificado, e 
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tinha referido alguns que não podiam ser vendidos, tinham um património avaliado 

em 4 milhões, o que correspondia à divida de curto-prazo da Câmara. Declarou que 

tinham, de facto, a capacidade de resolver os problemas, mas que tinham de ter em 

conta que havia problemas graves que tinham mesmo de enfrentar. Deu o exemplo 

de um acordo de empréstimo feito com o Estado, para que a Câmara recebesse 280 

mil euros a propósito do PAEL. Explicou que o PAEL era um programa para que 

pudessem acorrer às dívidas com os pequenos fornecedores, de modo a que a 

economia fosse sustentada e que a Câmara tinha optado por entregar este dinheiro 

às Águas do Noroeste, para pagar a dívida. Esclareceu que este tipo de empréstimo 

era para Câmaras com dificuldades financeiras, sendo que havia dois graus de 

dificuldades: um primeiro, para Câmaras que estavam no limite da sua própria 

falência (apesar de não existirem falências nos institutos públicos, estavam no 

limite), acrescentando que não tinha sido este programa a que a Câmara tinha 

acorrido, mas sim ao segundo programa, para Câmaras que tinham dificuldades em 

pagar as suas dívidas. Disse que, na altura, a Câmara tinha pedido um empréstimo 

ao Estado, justificando que iam ter 12 milhões de euros de despesa em 2012, no 

entanto a despesa tinha sido de 16 milhões; em 2013 tinham afirmado que iam ter 

18 milhões de despesa, no entanto a despesa tinha sido de 20 milhões; que a 

receita prevista em 2013 era de 22 milhões, no entanto a receita arrecadada tinha 

sido de 19 milhões. Disse que podiam estar em risco de passar do patamar 

intermédio de quem tem dificuldade de pagar dividas para quem está no patamar 

próximo da insolvência. Disse que tudo o que tinham dito ao Estado para ter este 

empréstimo tinha sido completamente afastado e negado pela realidade, as 

condições que tinham dado para este empréstimo não tinham correspondido à 

verdade e, por isso, tinha algum cuidado em falar do futuro, porque tinha o otimismo 

próprio de quem entendia que tinham um caminho a percorrer, mas a verdade era 

que também tinham dificuldades e que estas iam surgindo. Como exemplo, disse 

que tinham sido condenados em tribunal ao pagamento de uma quantia de 400 mil 

euros por causa de um edifício que a Câmara tinha ocupado na Rua Direita e que, 

na semana anterior, tinha estado a tentar negociar esta dívida, porque o credor tinha 
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uma sentença não recorrível que pressupunha o pagamento de 400 mil euros de 

imediato. Esclareceu que o problema era que este tinha o direito de o pedir, apesar 

de a Câmara não ter 400 mil euros para dar nem de imediato, nem em várias 

prestações e, por isso, o Senhor Presidente estava com a expetativa de que o 

credor entendesse a situação, apesar de existir a possibilidade de, por exemplo, ser 

necessário penhorar contas da Câmara. Para além disto, disse que tinha sido 

interpolado a propósito do Âncora Praia e de uma série de sentenças judiciais não 

recorríveis que pressupunham que a Câmara tivesse de pagar 300 mil euros a 

propósito do relvado do Âncora Praia. Disse que eram estas as dificuldades do dia a 

dia e que por isso existia esta preocupação e tinha havido um rigoroso controlo das 

despesas. Concluiu dizendo que queria dar notas de que estas contas 

representavam uma fotografia que deviam ter sempre presente para saberem o que 

tinham de fazer no futuro, pois não podiam repetir estas contas, estes saldos 

negativos, esta incapacidade de resolver o problema da despesa; tinham de atacar a 

despesa pelo lado da receita, através da economia gerada, mas também através do 

lado da despesa, pela capacidade de rentabilizar os meios e recursos municipais. 

Acrescentou que tinham de saber tomar boas decisões e que quando atribuíam um 

determinado montante a um projeto, tinham de ter a certeza que esse projeto não só 

beneficiava a comunidade, mas também beneficiava os recursos financeiros da 

Câmara, porque esses recursos aguentavam toda a sustentabilidade da 

comunidade. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que só queriam que tivessem atenção ao 

parágrafo, que referia que a execução da receita tinha atingido um montante 21 

milhões e a execução da despesa a importância de 2 milhões, pois, se fizessem as 

contas, o texto estava mal escrito. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que, relativamente ao Semear para 

Colher, deviam ler bem o regulamento, o que tinha sido determinado e aprovado, 
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pois tinham-no cumprido. Disse que o grande objetivo tinha sido o aumento da 

produção agrícola e, com este aumento, melhorar a situação das famílias. 

 

 

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, Liliana Silva e 

Manuel Marques e 0 abstenções. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins leu a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores do PSD votam contra o documento de prestação de contas do 

exercício de 2013 porque o documento que lhes foi entregue via e-mail, dois dias 

antes, a menos de 48 horas desta reunião, está incompleto, com uma estrutura de 

apresentação totalmente diferente da de 2012 (que pretendia uniformizar em relação 

a uma grande maioria dos municípios portugueses), não apresenta um relatório de 

gestão, vem sem o ficheiro do património do município e não apresenta uma 

explicação cabal para situações verdadeiramente preocupantes tanto em termos 

técnicos como até legais. 

Na leitura do documento não encontram a explicação para a contabilização de uma 

dívida cerca de 5 milhões de euros da construção das piscinas, havendo apenas a 

que resulta da leitura do ponto 3.1. – Balanço.       

Tal alteração teria de ser suportada com um parecer da DGAL, porque não se 

podem contabilizar despesa/investimento sem que previamente haja Fundos 

Disponíveis e haja procedimentos concursais aprovados pelo Tribunal de Contas. 

Ora, as piscinas foram pagas pela Caminhaequi à DST e por isso não se entende 

como é que a Câmara contabiliza uma divida à Caminhaequi pelo mesmo valor.  

Não contem por isso com os vereadores do PSD para legitimarem este 

procedimento. 
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Mas se o Balanço foi trabalhado por V. Exas para dar uma imagem negativa, a 

Demonstração dos Resultados de Exploração é agravada negativamente ao 

contabilizarem 260 mil euros de amortizações do exercício, referente às piscinas. 

Da mesma forma não faz parte do relatório a explicação sobre os gastos com o 

pessoal. Omitem neste documento que em 2013 foi aprovada a reposição do 

subsídio de férias e do 13º mês e que o Município até Outubro de 2013 tinha os 

subsídios todos pagos, mesmo não estando previstos orçamentalmente.     

Não é por isso verdade que o aumento se deveu a “novas admissões e a 

reclassificações ou a aumento de contribuições”. 

Registamos e concordamos que o Resultado de Exploração foi influenciado por 

verbas referentes às transferências, como o sejam os cerca de 197 mil euros para 

os dois projetos implementados: “semear para colher” e “incentivos à adoção e à 

natalidade”.  

Fica ainda evidente que se não fosse a contabilização duvidosa do valor de cerca de 

5 milhões das Piscinas, como dívida de curto prazo (que nunca o é, uma vez que a 

piscina é para ser paga em 23 anos), os valores em dívidas de terceiros em 31-12-

2013, na ordem dos 3,5 milhões e saldos em caixa e bancos, na ordem dos 1,6 

milhões, seriam muito superiores às dívidas a terceiros.    

Aliás, para quem recentemente apresentou um relatório de auditoria, não se 

compreende como cometem tamanha incongruência. Ou seja, como chamam dívida 

a curto prazo, sabendo que dívidas de curto prazo são aquelas que são pagas no 

espaço de um ano, e esta, a da piscina, nunca o seria? 

Importa ainda provar que foi possível uma execução de investimento em 2013, na 

ordem dos 3,45 milhões, muito aproximada à conseguida em 2012, que foi de 3,5 

milhões. 

Por último, e repudiando a campanha caluniosa que sistematicamente o atual 

executivo lança para a opinião pública, a explicação para o resultado de exploração 

negativa de 2013 deveu-se a opções da maioria deste executivo, como foi o caso 

das amortizações, a decisões do governo, como foi o caso da reposição do subsídio 

de férias e 13º mês, e não à gestão da Câmara PSD. 
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Por outro lado, importa sempre referir que o resultado negativo de 2013 é 

consequência do valor altíssimo das amortizações do exercício, que atingiram os 2,8 

milhões, que aliás é bem relevado no item que analisa a evolução desta rubrica, que 

não sendo por isso despesas efetivas, são contudo equiparadas a custos. 

Ora, não sendo então gastos efetivos, sempre podemos afirmar que o resultado de 

exploração, se não fossem contabilizadas as amortizações, seria positivo em cerca 

de 2 milhões. 

No relatório da auditoria ficou patente que à data de Outubro havia quase 2 milhões 

em bancos, mais de 400 mil euros a receber do IVA, cerca de 470 mil euros de 

entradas de receita de água, e ainda cerca de 2 milhões a receber da Câmara de A 

Guarda, contrariando assim as afirmações gratuitas de que não havia dinheiro para 

comprar um prego, terminando o ano de 2013 com cerca de 1,6 milhões em bancos, 

mais aqueles valores acima descritos que ainda não estarão recebidos, mas são 

garantidos. 

Por todas estas razões, os vereadores do PSD vão votar contra, esperando ainda 

que lhes seja remetido o relatório de gestão e o ficheiro com o inventário dos bens 

patrimoniais.” 

 

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, Liliana Silva e 

Manuel Marques e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 02 – REGULAMENTO PROVEDOR DO MUNICIPE DE CAMINHA 

 

Após o decurso do prazo para recolha de sugestões, apresenta-se a versão 

definitiva do Regulamento em epigrafe, nos termos do preceituado na alínea k), n.º 

1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo que se propõe a 

aprovação do Regulamento Provedor do Munícipe de Caminha, que fica a fazer 

parte integrante da ata. 
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Mais se propõe a submissão desta proposta à aprovação da Assembleia Municipal, 

solicitando a sua aprovação em minuta. 

 

O Senhor Presidente disse que, na sequência do que tinha sido apresentado em 

Assembleia Municipal, na altura tinha tomado a decisão de retirar o ponto da Ordem 

de Trabalhos, por entender que um possível consenso das forças políticas poderia 

melhorar a proposta de regulamento; disse que a proposta de regulamento tinha 

sido lançada para debate público e que tinha estado sujeita a esse debate durante 

30 dias, não tendo havido nenhum contributo; disse que era trazida a Reunião de 

Câmara, para que pudesse ser aprovada dentro do que tinha sido considerado pelos 

técnicos que tinham participado nesta matéria. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que não entendia que tivesse havido 

discussão pública, porque não tinha sido publicada no Diário da República. Disse 

que, na Assembleia Municipal, tinha sido referido que as forças políticas iam ser 

contactadas, o que também não tinha acontecido, sendo que a proposta era do 

Senhor Presidente, sem o contributo das forças políticas. 

 

Posteriormente leu a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores não podem de forma alguma aprovar o regulamento e, por isso, 

votam contra a proposta, uma vez que, além de sempre terem manifestado estar 

contra a criação desta figura no município (vejam-se as atas de 4 de dezembro e de 

5 de fevereiro), a questão essencial é que não está a ser cumprida a Lei. 

 

1. As diferentes forças políticas não foram ouvidas; o projeto é o do Senhor 

Presidente da Câmara ou, pelo menos, da maioria deste executivo. 

2. O projeto de Regulamento não foi publicado em Diário da República, tal como 

obriga o nº 1, do Artigo 118º, do Código do Procedimento Administrativo para 

que, a partir daí qualquer cidadão se pudesse pronunciar sobre o projeto; 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

37 

3. Os vereadores do PSD votam contra a proposta e apelam a que seja 

cumprida a Lei.” 

 

 

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, Liliana Silva e 

Manuel Marques e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 03 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO PARA “FEIRA MEDIEVAL 

DE CAMINHA 2014” 

 

Com o objetivo de estabelecer regras claras de participação, por parte de todos os 

interessados, na Feira Medieval de Caminha - 2014, propõe-se a aprovação das 

normas em epígrafe, que ficam a fazer parte integrante da ata e que aqui se dão 

inteiramente por reproduzidas. 

 

O Senhor Presidente disse que, apesar de haver alguns ajustamentos, 

consideravam que a Feira Medieval tinha funcionado com qualidade, reconhecendo 

tanto o concelho como a vila, por isso, as regras mantinham uma linha muito coesa 

relativamente às do passado. Esclareceu que havia apenas algumas alterações de 

pormenor e uma alteração mais significativa, no que dizia respeito à tabela de 

preços, porque adequava os dias em que a Feira Medieval ia decorrer à participação 

e pagamento pelos espaços. Referiu que, para além disto, o tema também era 

diferente, já que ia decorrer sob a temática do mar. 

 

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, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 
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PROPOSTA N.º 04 – CONCURSO PARA ARRENDAMENTO DE UM ESPAÇO 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL- SITO 

NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA PRAIA DE ÂNCORA- APROVAÇÃO DO 

CADERNO DE ENCARGOS E ABERTURA CONCURSO 

 

Propõe-se a aprovação do Caderno de Encargos do concurso em epígrafe, a 

abertura do Concurso e a definição do prazo de entrega das propostas e dos 

documentos que a acompanham, até às 16 horas, do dia 29 de abril de 2014, no 

“Front – Office” do Município de Caminha. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins reiterou o que tinha dito na última reunião, 

nomeadamente que considerava necessário verificar se era possível serem mais 

justos em relação às rendas dos que estavam nas piscinas há mais tempo. 

Relembrou a questão que tinha colocado sobre as contrapartidas do Hospital 

Privado em relação ao espaço poente da piscina. Disse que compreendia que o 

Senhor Vereador tinha tido muito trabalho por causa das contas, mas que podia 

debruçar-se sobre este assunto, para terem conhecimento das contrapartidas e que 

estas deviam ser discutidas ou pelo menos apresentadas em reunião de câmara. 

 

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, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 05 – CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DA FREGUESIA DE CAMINHA DEVIDO À REALIZAÇÃO 

DAS PROCISSÕES RELIGIOSAS DA“SEMANA SANTA” 
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A Santa Casa da Misericórdia de Caminha vem, à semelhança dos anos anteriores, 

solicitar o condicionamento de trânsito em várias artérias da Freguesia de Caminha, 

para a realização das procissões religiosas da Semana Santa, nos dias 17 e 18 de 

Abril, no período compreendido entre as 21:30h e as 23:00h. 

Considerando o interesse da atividade, nomeadamente nas tradições religiosas e 

culturais da freguesia, bem como o interesse turístico e económico, propõe-se que a 

Câmara delibere aprovar o condicionamento temporário de trânsito e 

estacionamento proibido nas seguintes artérias: 

-Praça Conselheiro Silva Torres;  

-Rua de São João;  

-Rua Conselheiro Miguel Dantas;  

-Praça de Espanha;  

-Rua Ricardo Joaquim de Sousa;  

-Largo Dr. Fetal Carneiro;  

-Rua D. Nuno Alvares Pereira;  

-Rua 16 de Setembro;  

-Rua Visconde de Sousa Rego; 

-Rua Benemérito Joaquim Rosas;  

-Lago da Senhora da Agonia. 

 

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, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 06 – CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DA FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA DEVIDO À 

REALIZAÇÃO DO EVENTO “MAIOR MESA DE PÁSCOA DO PAÍS” 
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A Câmara Municipal de Caminha está a coorganizar, com o Movimento de 

Empresários do concelho, o evento “MAIOR MESA DE PÁSCOA DO PAÍS”, que terá 

lugar na freguesia de Vila Praia de Âncora. 

Considerando o interesse da atividade, nomeadamente nas tradições religiosas e 

culturais da freguesia, bem como o interesse turístico e económico, propõe-se que a 

Câmara delibere aprovar o condicionamento temporário de trânsito e 

estacionamento proibido nas seguintes artérias, desde o Quartel dos Bombeiros até 

à Travessa 31 de Janeiro, no período compreendido entre as 21:00h do dia 18 de 

Abril e as 22:00h do dia 19 de abril: 

- Rua 5 de Outubro; 

- Praça da República; 

- Rua 31 de Janeiro. 

 

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, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 07 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – MARIA DULCE GONÇALVES ALMEIDA TEIXEIRA 

GOMES  

 

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

consumo de água referente ao mês de janeiro de 2014, a Maria Dulce Gonçalves 

Almeida Teixeira Gomes, residente na Rua Arq.º Miguel Ventura Terra n.º27, na 

Freguesia de Seixas, consumidor n.º 8091, 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, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 08 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – ANTÓNIO AUGUSTO REBELO LOURENÇO  

 

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 fevereiro de 2014, a António Augusto 

Rebelo Lourenço, residente na Av. de S. Sebastião n.º187, na Freguesia de Vile, 

consumidor n.º 7307, 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 
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Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana Sofia São João, Rui Pedro 

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 09 – ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – RUI EMANUEL FERNANDES CLEMENTE DA SILVA 

 

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”.  

Face à capitação do agregado, propõe-se a isenção parcial de 25% do pagamento 

do valor em divida de consumo de água referente aos meses de janeiro e fevereiro 

de 2014, a Rui Emanuel Fernandes Clemente da Silva, residente na Rua de 

Vilarinho n.º503, 2.ºEsq., na Freguesia de Vila Praia de Âncora, consumidor n.º 

3487, 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, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 10 – PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – HELDER ANTONIO MÁXIMO RODRIGUES 

 

Considerando o elevado valor das faturas de águas; 
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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 aos 

meses de setembro de 2012 e junho, julho de 2013 no valor de 329,36 € mais juros 

de mora, referente ao consumo de água na instalação n.º 2150, sita no Lugar da 

Aldeia Nova, na freguesia de Venade. 

 

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, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 11 – NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-

RETIFICAÇÃO 

 

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 a Câmara 

delibere aprovar a retificação da proposta com a inclusão dos nomes dos 

Conselheiros que integram o Conselho Municipal de Educação do concelho de 

Caminha: 

- O Presidente da Câmara Municipal, que preside – Luís Miguel da Silva Mendonça 

Alves; 

- O Presidente da Assembleia Municipal – Luís Augusto Pestana Mourão; 

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

nas suas ausências e impedimentos – Ana Sofia Garcia Barros São João; 
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- Um Representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público – 

(dependente de processo eleitoral); 

- Um Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público – (dependente 

de processo eleitoral); 

- Um Representante do Pessoal Docente da Educação pré-escolar Pública – 

(dependente de processo eleitoral); 

- Um Representante dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e 

Secundário Privados – Joaquim José Félix Ramos; 

- Dois Representantes das associações de Pais e Encarregados de Educação – 

Anabela Maria Monteiro Dias e José Valdemar Ferreira Vieira; 

- Um Representante das Associações de Estudantes – Tomás Duarte Pereira 

Lourenço; 

- Um Representante das Instituições particulares de Solidariedade Social, a 

desenvolver atividade na área da Educação – Lília Esmeralda da Cunha Amorim; 

- Um Representante dos Serviços Públicos de Saúde – Olga Maria Natário 

Gonçalves Leite; 

- Um Representante dos serviços de Segurança Social – Susana Maria Fernandes 

da Silva Albuquerque Neiva; 

- Um Representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional – Águeda 

Maria Torres Barbosa Lima Fernandes; 

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

Maria Amélia Barbosa Castanheiro; 

- Um Representante das Forças de Segurança- Ricardo Filipe de Matos Lopes Pais. 

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. 

 

Proposta retirada por sugestão da Senhora Vereadora Ana São João. 
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A presente proposta foi aprovada com  votos a favor,  votos contra e  abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 12 – CONSULTA PUBLICA PARA POSSIBILIDADE DE 

ALTERAÇÃO AO HORÁRIO DE ABERTURA E FUNCIONAMENTO DOS BARES 

E DISCOTECAS DO CONCELHO DE CAMINHA 

 

Por deliberação de camara de 18 de Dezembro de 2013, o executivo ratificou o 

despacho do seu presidente, aprovando o alargamento dos horários dos 

estabelecimentos comerciais para a quadra natalícia, à semelhança aliás, daquilo 

que já vinha acontecendo em anos anteriores. 

Consta expressamente do texto da deliberação ”que esta é uma última experiencia 

enquadrada na quadra de Natal e Ano Novo que deve ser seguida de um amplo 

debate sobre esta e outras questões relacionadas com a Rua Ricardo Joaquim de 

Sousa”. 

Efetivamente a complexidade do problema que tem implicações diversas, 

designadamente ao nível da atividade económica, sossego e segurança da 

população residente, parece justificar largamente a audiência prévia e generalizada 

dos interessados, antes que qualquer medida de caracter definitivo sobre a matéria 

venha a ser tomada. 

Face ao exposto e em cumprimento do disposto na referida deliberação, propõe-se 

que o executivo delibere abrir um período para discussão pública (trinta dias), das 

questões relacionadas com a rua Ricardo Joaquim de Sousa incluindo os horários 

dos bares e as questões relacionadas com a insonorização dos estabelecimentos, o 

descanso noturno dos moradores e a segurança de bares e pessoas. 

Naturalmente, este processo de consulta pública em nada obstaculizará alterações 

pontuais que venham a efetuar-se no seu decurso, ao abrigo das atuais disposições 

regulamentares, tendo sempre presente a vontade manifestada pelos empresários, 

as entidades a consultar e o interesse publico. 
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O Senhor Presidente disse que o que estava em causa era a abertura de um 

período para debate, em termos de funcionamento dos bares, de gestão do ruído na 

zona, todas as matérias que diziam respeito a esta temática. Explicou que esta 

proposta vinha na sequência de um despacho que tinha sido retificado, relacionado 

com o alargamento do horário de funcionamento dos bares e da discoteca em 30 

minutos. Disse que tinha chegado a altura de não andarem a decidir esta questão de 

forma casuística. Acrescentou que este período de debate poderia ser alargado se 

entendessem que o tempo não era suficiente, mas que convinha que a questão 

estivesse resolvida no verão. Disse que podia fazer um despacho que colocasse 

esta questão no horário que tinha sido seguido, até às 02:30, mas a ideia era 

ouvirem os bares, as instituições, os moradores e a junta de freguesia, para 

poderem, se assim o entendessem, aprovar uma alteração ao regulamento e não o 

fazer por despachos. 

 

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, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 13 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ENTRE 

MARGENS” 

 

Com o objetivo de estabelecer regras claras de participação, por parte de todos os 

interessados, no evento “Entre Margens”, propõe-se a aprovação das normas em 

epígrafe, que ficam a fazer parte integrante da ata e que aqui se dão inteiramente 

por reproduzidas. 

 

O Senhor Presidente explicou que o Entre Margens era uma iniciativa que ainda 

não tinha acontecido em Caminha, mas que pretendia criar uma ligação entre os 

dois lados do Minho e fazer uma unificação no que dizia respeito à gastronomia, 
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cultura e tradições, mas estava, sobretudo, muito centrada na música e dança, 

particularmente nos instrumentos musicais. Disse que queriam que este evento 

potenciasse alguma animação de rua, mas que evocasse a cultura e o património, 

tanto deste lado do rio, como também de Galiza. Disse este evento se ia realizar nos 

dias que antecediam à Feira Medieval, criando uma ligação intima entre três 

eventos: Art Beer Fest (que, apesar de não ser um evento realizado pela Câmara, 

tinha o apoio da mesma), Entre Margens e a Feira Medieval, que criava um contínuo 

de três semanas em julho de dinamização da vila. Disse que, após esta aprovação, 

seriam conhecidos mais dados sobre esta matéria, que tinha eco para além da vila, 

acrescentando que tinham estado no concelho grupos do Alentejo e outras pessoas 

que estavam interessadas em participar nesta partilha de instrumentos. Disse que 

considerava que estes eventos podiam correr muito bem, pois havia uma ligação 

muito forte com a questão da Feira Medieval, principalmente na gestão dos espaços 

de venda e de consumo e nos comerciantes. Por fim disse que esperava que fosse o 

primeiro de muitos. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que estavam programados três fins de 

semana de atividades culturais em Caminha, para além das festas tradicionais da 

vila. Disse que, em Vila Praia de Âncora, costumava haver animação antes da Feira 

Medieval e questionou se este ano haveria algo para Vila Praia de Âncora. 

 

O Senhor Presidente esclareceu que Vila Praia de Âncora ia ter reforçada a 

atividade, nomeadamente imediatamente nos fins de semana anteriores, que seriam 

fins de semana muito mais ligados a Vila Praia de Âncora, porque estavam 

planeadas a Festa do Mar e da Sardinha, as Viagens à Terra Nova e uma série de 

eventos. Disse que a planificação até ao final do ano estava pronta e que podia 

partilhá-la com o Senhor Vereador, embora, em termos de comunicação, quisesse 

controlar as saídas de informação. 
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O Senhor Vereador Manuel Marques disse que no mês de julho do ano passado 

tinham sido realizadas muitas atividades em Vila Praia de Âncora e que não sabia se 

este ano estas semanas estavam ocupadas ou se iam apenas existir eventos em 

maio, que, em termos turísticos, não trazia tantos benefícios. 

 

O Senhor Presidente disse que Vila Praia de Âncora ia sair reforçada na 

programação de verão prevista, com, entre outros, dois grandes momentos culturais. 

Disse ao Senhor Vereador que apenas estavam a gerir a comunicação dos mesmos, 

no sentido de criar expetativa. 

 

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, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 14 – REORDENAMENTO DA REDE DO 1.º CEB E EPE- ANO 

LECTIVO 2013/2014- CONCELHO DE CAMINHA 

 

Pela Direção de Serviços da Região Norte da Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares foi apresentada uma proposta de encerramento de estabelecimentos de 

educação e ensino do 1.ºCEB com menos de 21 alunos e EPE com menos de 20 

crianças, simultaneamente; e de jardim-de-infância com menos de 20 crianças, com 

efeitos a 01 de setembro 2014, conforme documentos anexos que se dão aqui por 

reproduzidos para todos os efeitos. 

Assim e porque nos termos da resolução do Conselho de Ministros n.º44/2010, de 

14 de junho, “o processo de extinção de estabelecimentos públicos de ensino é 

articulado e negociado com os Municípios competentes”, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere a emissão de pronúncia favorável à referida proposta. 
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A Senhora Vereadora Ana São João disse que teriam de se pronunciar favorável 

ou desfavoravelmente perante a proposta negociada com a DGES. Reiterou que a 

questão da colocação do equipamento do jardim-de-infância de Venade implicava 

que houvesse da parte da Câmara Municipal investimento em obra de realização 

num curto espaço de tempo (3-4 meses).  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins solicitou uns minutos para conferenciarem 

sobre a proposta. 

 

O Senhor Presidente suspendeu temporariamente a sessão. 

 

Quando a sessão foi retomada, a Senhora Vereadora Ana São João referiu que o 

conselho geral transitório não tinha de ser auscultado. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que segundo a legislação era necessário 

ouvir o Conselho Geral do agrupamento de escolas. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse que tinha a certeza que não, porque o 

procedimento era idêntico para todos os outros municípios. 

 

O Senhor Presidente disse que quem tinha de ouvir era o Ministério. 

Posteriormente disse que, apesar de nenhum dos presentes concordar com a 

extinção destes equipamentos, tinham uma proposta que resolvia a situação quanto 

a Venade, no entanto, a solução para Riba de Âncora ainda era alvo de crítica, 

porque não correspondia às expetativas e entendiam que Riba de Âncora não devia 

fechar. Perguntou se tinham de se limitar a aprovar ou não a proposta ou se podiam 

lavrar uma deliberação com as suas posições de princípio. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João confirmou que podiam fundamentar o 

posicionamento desta Câmara perante a resolução. Posteriormente disse que um 
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dos critérios de ponderação que se utilizava era a transição entre ciclos, ou seja, 

neste momento e para no futuro proteger outras extinções, punham os 

equipamentos relativos a jardins-de-infância e escolas básicas na mesma 

infraestrutura; disse que tinha sido ao abrigo deste critério que tinham conseguido 

conceber uma solução para Venade. 

 

O Senhor Presidente propôs que pudessem ensaiar uma deliberação, que passaria 

pela posição de princípio, especificando que a proposta inicial de os alunos de Riba 

de Âncora irem para Dem e os de Venade para Moledo era inaceitável, referir que 

na segunda proposta havia uma solução para Venade que merecia um parecer 

favorável e uma solução para Riba de Âncora que não se coadunava com as 

expetativas que tinham tendo em conta a qualidade da escola. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João referiu que, em relação a Venade, o problema 

era o tempo que tinham para fazer uma intervenção; disse que se houvesse a 

possibilidade de o posicionamento do executivo frisar a possibilidade de esta 

intervenção ocorrer ao longo do próximo ano, mantendo o equipamento como estava 

este ano, pois dava mais tempo para construir o equipamento de modo adequado e 

sustentável. Acrescentou que isto também implicava um compromisso da parte de 

todos. 

 

O Senhor Vereador Guilhermo Lagido disse que podia haver o risco de a proposta 

voltar à proposta inicial, pois esta era uma atitude muito típica da administração. 

 

O Senhor Presidente perguntou se tinham de dar parecer sobre esta matéria hoje. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João confirmou. 

 

O Senhor Presidente disse que, perante este cenário, estavam disponíveis para 

votar favoravelmente à contraproposta, com uma declaração de voto, acrescentando 
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que poderiam partilhá-la, complementá-la ou realizar uma declaração de voto 

pessoal.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que ao votar a favor estariam a votar a 

favor do encerramento do equipamento de Riba de Âncora.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva esclareceu que o encerramento do 

equipamento de Riba de Âncora iria ocorrer de qualquer das formas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins referiu que não encerrariam o equipamento 

se o município não assegurasse o transporte. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João esclareceu que a questão tinha a ver com a 

frequência do equipamento e que esta vertente não podia ser alterada, pois estava 

assim na legislação. Disse que tinham colocado a hipótese de se realizar um estudo, 

para analisar o nível de sucesso educativo e depois fazerem uma deliberação, no 

entanto tinham sido intransigentes, não só para Caminha, mas para todos os 

municípios.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que ia votar contra, embora 

concordasse plenamente com a agregação do Jardim de Infância de Socorro à EB1 

de Venade, pois considerava que era melhor para as crianças estarem juntas e 

também era mais fácil em termos de gestão de pessoal, desde que fosse tida em 

conta a questão das obras, porque duvidava que em 2-3 meses conseguissem 

realizá-las. 

 

A Senhora Liliana Silva perguntou se podiam, em reunião de Câmara, separar Riba 

de Âncora e depois fazer a deliberação como entendessem. 

 

A Senhora Vereadora Ana São João disse que era um risco. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva esclareceu que se votassem contra estariam a 

votar contra a proposta que a Senhora Vereadora tinha apresentado e não contra a 

proposta do Governo. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido acrescentou que se votassem contra esta 

proposta estariam, implicitamente, a aprovar a inicial; acrescentou que, na 

declaração de voto, podiam dizer que, apesar de esta ser a opção menos má, não 

concordavam com o encerramento de Riba de Âncora. 

 

Em seguida transcrevem-se as declarações de voto proferidas: 

 

Declaração de voto do Senhor Vereador Flamiano Martins: 

“Votei contra porque entendo que já é uma ideia minha antiga de não fechar nenhum 

estabelecimento de ensino, tendo um número mínimo de crianças que consiga a 

sustentabilidade no estabelecimento. Entendo que fechar uma escola numa 

localidade é matar por completo essa povoação, porque parece que não, mas o 

movimento dos pais de levarem e trazerem as crianças traz outra dinâmica às 

povoações. Não posso concordar de maneira nenhuma que feche a escola de Riba 

de Âncora; concordo, no entanto, com a proposta na parte que caiba ao Jardim de 

Infância de Socorro, Venade, porque é dentro da mesma localidade. Entendo que os 

jardins-de-infância e o 1.º ciclo funcionem melhor se estiverem agregados e que esta 

agregação seria benéfica para as crianças e alunos de Venade.” 

 

Declaração de voto da Senhora Vereadora Liliana Silva: 

“Não concordando totalmente com a proposta e parcialmente com a contraproposta, 

e dado também que a proposta veio hoje assim, não posso nem votar a favor nem 

contra, vou-me abster, mas com o sentido que a escola de Riba de Âncora, na 

minha opinião, vamos tentar arranjar forma para não fechar.” 
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Declaração de voto do Senhor Presidente: 

“O nosso sentimento relativamente a esta proposta que nos é apresentada pela 

Direção de Serviços da Região Norte do Ministério da Educação e Ciência é que, 

por detrás desta disparidade de votos, existe uma grande unanimidade neste 

executivo e, pensamos, até uma unanimidade alargada ao espectro do concelho: 

nós somos contra uma lei que impõe, em Caminha e todos os outros concelhos do 

nosso país, incluindo as ilhas, uma medida que tem apenas em conta uma 

referência numérica que diz respeito ao seu número de alunos e que não tem em 

conta as especificidades do território, da aprendizagem nesse local, as 

características do meio, dos seus alunos e dos seus professores; por isso somos 

contra uma medida que impõe o encerramento da Escola Básica de Medo, em Riba 

de Âncora, e do Jardim de Infância de Socorro, em Caminha. Sendo contra esta 

medida, somos também contra a proposta que é feita pelo Ministério da Educação, 

que entende que os meninos que hoje são alunos da Escola Básica de Medo devem 

ser reconduzidos para Dem e que os meninos que hoje são alunos do Jardim de 

Infância de Socorro devem ser reconduzidos para Moledo. Esta medida não 

beneficia os territórios de onde saem estas crianças, acaba com as escolas que são 

de facto pilares de comunidade e, mais do que isso, podem agravar problemas para 

as escolas para onde vão. Sendo assim, entendemos votar a favor de uma 

contraproposta, a contragosto, porque representa um ataque ao nosso concelho. 

Este voto a favor pretende, desde logo, resolver dois problemas: primeiro manter um 

estabelecimento de ensino em Venade, votando através de uma solução contra a 

solução de o Jardim de Infância de Socorro ir para Moledo, mantendo-se o Jardim 

de Infância de Socorro na Escola Básica de Loução, mantendo-se, por isso, naquele 

território daquela freguesia aquela escola; por outro lado, se apenas nos resta votar 

contra ou a favor de uma medida que coloca os meninos da Escola Básica de Medo 

em Dem, perante as características daquela escola e a vivência daquele território, 

nomeadamente o Vale do Âncora, e a origem dos alunos daquela escola, 

entendemos que devem ser colocados na Escola Básica de Vila Praia de Âncora e 

no Jardim de Infância de Vila Praia de Âncora e não na escola de Dem. Repito, 
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somos contra o encerramento destes dois equipamentos, mas é nosso dever para 

que uma proposta que possa ser ainda mais prejudicial para Caminha, é nosso 

dever votar favoravelmente a esta segunda proposta que resolve parcialmente o 

caso de Venade e que atenua o caso de Riba de Âncora.” 

 

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, 2 votos contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Manuel Marques e 

1 abstenção da Senhora Vereadora Liliana Silva. 

 

PROPOSTA N.º 15 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

 

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, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

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

quando eram 18:07 horas e 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, 16 de abril de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  
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___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 

(Anabela Pereira Monteiro) 

 


