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ATA NÚMERO 15/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA VINTE E 

UM DE MAIO DO ANO DOIS MIL E 

CATORZE 

 

Aos vinte e um dias do mês de maio 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 E MANUEL SOUSA MARQUES. 

 

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

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins solicitou que fosse retirada a proposta 

número 3, relativa à aprovação da ata da reunião descentralizada de Vila Praia de 

Âncora, pois não tinha sido incluída a transcrição da intervenção da representante 

do Movimento dos Empresários do Concelho de Caminha na página 7. 

 

Em seguida apresentou o seguinte requerimento: 

“É recorrente os vereadores da oposição receberem a documentação necessária 

para as reuniões de Câmara fora do prazo regulamentar, desrespeitando o nº 2, do 

Artigo 18.º do Código do Procedimento Administrativo que diz, textualmente: «A 
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ordem do dia deve ser entregue a todos os membros com a antecedência de, pelo 

menos, quarenta e oito horas sobre a data da reunião». 

Na última reunião já se viram obrigados a se absterem nas propostas 3, 4 e 5 

atendendo à falta de tempo para se analisarem os documentos. 

Nesta reunião os documentos de suporte à proposta 4 e a proposta nº 13 foram 

enviadas para os vereadores às 16:15 horas, a menos de 48 horas indicadas na Lei. 

Os vereadores do PSD consideram toda esta situação recorrente uma falta de 

respeito pela oposição que não têm nenhum staff de apoio para atempadamente 

analisarem e construírem uma opinião fundamentada sobre os assuntos levados a 

reunião de Câmara. 

Acresce-se ainda o facto de os assuntos introduzidos serem sempre os que 

suscitam mais dúvidas, uma maior reflexão e são sempre os que poderão suscitar 

maior discussão. 

Relativamente à proposta 4 temos de ter mais tempo para a analisarmos pois tem a 

ver com o próprio funcionamento da Câmara, embora reconheçamos que é uma 

decisão da inteira responsabilidade da maioria do executivo e deve ser essa maioria 

a definir a sua política relativa à gestão dos seus recursos humanos, aguardando 

nós a sua implementação, o funcionamento dos serviços, a liderança dos que vierem 

a ser nomeados para os cargos criados. Gostaríamos de ter uma palavra a dizer em 

relação àquilo que se apregoa e àquilo que realmente se implementa. 

Em relação à proposta 13, além de ser um novo ponto da ordem de trabalhos que 

queremos analisar com profundidade, os vereadores do PSD entendem que é uma 

total falta de respeito pela oposição, pois a proposta que o Senhor Presidente 

subscreveu está datada de 6 e Maio. Qual a razão por que não fez parte da primeira 

Ordem de Trabalhos? Acresce-se o facto de nem ser necessário a Câmara autorizar 

o Senhor Presidente a interpor uma ação judicial, não é correto a Câmara aprovar 

ou não pretensões de outros municípios e a tratar-se de uma moção de repúdio, 

estaremos disponíveis para a discutir com o Senhor Presidente e com os vereadores 

da maioria. 
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Posto isto requeremos a V. Ex.ª que os dois pontos em causa sejam retirados da 

Ordem de Trabalhos, sob pena de os vereadores não participarem na discussão e 

na votação das duas propostas e de requerermos a impugnação das 

deliberações.” 

 

Posteriormente leu um requerimento para ser entregue ao Senhor Provedor do 

Munícipe: 

“Os vereadores eleitos pelo PSD vêm, por este meio, dar conhecimento e solicitar 

os bons ofícios de V. Ex.ª no sentido de fazer com que a maioria do executivo 

camarário responda de uma forma atempada e cabal a várias questões colocadas 

em reunião de Câmara, pese embora a Lei lhes confira o direito de obter essas 

respostas e o Senhor Presidente da Câmara tenha o dever de responder num prazo 

máximo de 10 dias, nos termos do nº 3, do Artigo 61.º, do Código do Procedimento 

Administrativo. 

As questões colocadas e não respondidas são as seguintes: 

1. Despachos, relativos aos recursos humanos, exarados pelo Senhor Presidente, 

de Janeiro até ao dia 21 de Maio e pelos Senhores Vereadores de Outubro até ao 

dia 21 de Maio de 2014; 

2. Mapa atualizado de controlo financeiro: receitas: controlo orçamental da receita 

mensal e acumulado; despesas/pagamentos: lista de ordens de pagamento mensal 

e acumulado; disponibilidades: balancete analítico do plano geral mensal e 

acumulado; 

3. Cópia da conta corrente, com o respetivo histórico, do fornecedor Santos Carvalho 

& Associados SROC, S.A., referente ao período de 19-10-2013 a 16-04-2014 (data 

do requerimento); 

4. 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.” 

 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 

 

4 

Por fim apresentou um último requerimento: 

“O executivo anterior, tendo como objetivo incentivar a dinamização do setor 

primário, apostando nos produtos endógenos da região, visando criar riqueza e 

oportunidades de trabalho no concelho, iniciou vários programas que, tanto quanto 

sabemos, ainda não foram nem interrompidos, nem requalificados, como costuma 

referir o executivo atual. 

No que se refere ao apoio à agricultura e à pesca, os vereadores do PSD querem 

saber como decorrem, que resultados se obtiveram, qual a avaliação e que futuras 

ações estão delineadas pelo atual executivo para o desenvolvimento dos seguintes 

programas:  

 Linha de crédito para pescas e agricultura, uma parceria com a Caixa 

Agrícola Mútuo que consistia em empréstimos até 5 mil euros a pagar em 4 

anos, sendo o primeiro ano de carência e os juros deste primeiro ano 

suportados pelo Município; 

 Bolsa de terras, uma base de dados de terras não cultivadas e de 

interessados em fazer produção agrícola no concelho; 

 Gabinete de apoio ao agricultor, atendimento todas as quartas feiras em 

Caminha e quinzenalmente, às quintas-feiras, em Vila Praia de Âncora, por 

técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e técnicos do 

Município de Caminha; 

 Hortas urbanas na quinta da Barrosa; 

 Feirão de tradições;  

 Programa PROVE;  

 Hortas pedagógicas destinadas a fomentar o gosto e interesse pela 

agricultura junto dos mais pequeninos. 

O Programa Caminha Empreende, o Programa Municipal para a Inovação, o 

Emprego e o Empreendedorismo tem como objetivos incentivar o 

empreendedorismo, apoiar a iniciativa empresarial e promover a criação de emprego 

no concelho, no horizonte temporal 2013-2015.  
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Já se passaram 7 meses de governação deste executivo.  

É já altura de se fazer um balanço e de perceber a estratégia deste executivo nesta 

área.  

Qual o ponto de situação em relação aos vários projetos já lançados: 

 Caminha Finicia, um fundo de investimento para o financiamento de micro e 

pequenas empresas; 

 Incubadora TecCaminha; 

 TecCaminha e lembro aqui a pretensão da pequena unidade fabril existente 

em Vila Praia de Âncora e que não vemos ser devidamente ajudada por este 

executivo. 

 Redução de taxas em 50% nas operações urbanísticas que pretende 

incentivar a construção civil e a reabilitação de imóveis em todo o concelho; a 

propósito disto gostaríamos de saber qual a decisão em relação a um 

requerimento já apresentado nos serviços da Câmara e na reunião 

descentralizada de Riba de Âncora relativo ao alargamento da redução a 

requerimentos anteriores a 2013. 

 O Minho que nos une, um projeto para a bacia do rio Minho que parece ter 

algumas ações mas que ainda não percebemos se estão ou não integradas 

neste grande projeto interfronteiriço iniciado no executivo anterior;  

 Sobre o Programa SIALM valorizar (sistema de incentivos de apoio local a 

microempresas). Decorreu até Dezembro de 2013, qual o ponto da situação 

em relação às empresas do concelho? Que papel teve este executivo neste 

programa desenvolvido pela CIM Alto Minho? 

 Que papel tem tido o município na criação de emprego aos jovens, 

nomeadamente no programa Impulso Jovem? 

 Bolsa de Emprego para apoio aos desempregados e divulgação de ofertas 

de emprego; 

 Bolsa de Formação para disponibilização de mais formação em setores 

estratégicos para o concelho.” 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva leu o seguinte voto de louvor: 

“Vimos desta forma dar o nosso voto de louvor ao Ancorense e, mais 

especificamente, à equipa de iniciados que se sagraram campeões da primeira 

divisão distrital, disputando no próximo ano o campeonato nacional. 

O valor destes jovens deve ser reconhecido e apoiado pelo esforço, dedicação e por 

levarem o nome do concelho de Caminha a um alto nível. 

Esta vitória revela o exemplar trabalho que está a ser feito na formação destes 

desportistas, capitalizando os nossos valores para darem mostras das 

potencialidades desportivas dos nossos jovens. 

Também gostaríamos de referir a conquista da Taça da Associação de Futebol de 

Viana do Castelo conquistada pelos juniores deste mesmo clube. 

A nós compete-nos dar-lhes a visibilidade que eles merecem através deste voto de 

louvor, que é insignificativo perante tanto esforço e dedicação a um clube, a uma 

camisola e a um desporto. 

Sem mais, fica assim o nosso humilde reconhecimento.” 

Em seguida perguntou por que razão não disponibilizavam apoio para transporte e 

alimentação ao Ancorense, no âmbito da sua participação da sétima edição de um 

torneio de futebol, que levava equipas como o Benfica, o Porto, o Braga, entre 

outros, que era de reconhecido mérito na freguesia e mexia com a economia da 

zona, pois enchia restaurantes e atraía pessoas. 

Posteriormente, perguntou para quando estava marcada a apresentação do Festival 

de Vilar de Mouros ao concelho de Caminha. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques referiu que, devido à proximidade da época 

balnear, a população estava preocupada com a situação das praias em Vila Praia de 

Âncora. Disse que a Praia das Crianças estava um perigo, porque, segundo o que 

lhe tinham dito, as ondas arrastavam para o mar quem estivesse menos acautelado 

ou não soubesse nadar. 

Perguntou se era possível saber quando se iniciavam as obras da abertura do rio, se 

havia um projeto e se era possível partilhá-lo com a população de Vila Praia de 
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Âncora. Disse que queria saber um pouco sobre a programação da animação 

cultural do verão para todo o concelho, particularmente para Vila Praia de Âncora. 

Referiu que tinha conhecimento que existiam muitos caminhos intransitáveis no 

monte, em particular o caminho de Bolhente, e perguntou se era possível torná-los 

minimamente transitáveis, não só no âmbito do ataque aos incêndios, mas também 

para as pessoas transitarem melhor. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira disse o orçamento teve de ser reduzido com o 

lançamento dos compromissos que tinham sido assumidos anteriormente. Disse que 

a Câmara Municipal apoiava vários eventos desportivos. Referiu que, na última 

reunião de Câmara, também tinham aprovado os subsídios às coletividades, entre 

os quais se encontrava o subsídio para o Ancorense, que até era o maior subsídio 

às coletividades atribuído, no valor de 15 mil euros. Explicou que esta era a 

capacidade financeira que a Câmara tinha de apoiar o Ancorense e que iam receber 

nas próximas semanas a respetiva percentagem conforme o regulamento. 

Mencionou que as razões estavam explícitas na resposta dada ao Ancorense. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que lhe custava entender a falta de apoio, 

porque depois aparecia na ordem do dia, por exemplo, mil e novecentos euros por 

catálogos; do mesmo modo, perguntou quanto tinha custado a tenda para as 

comemorações do 25 de abril, acrescentando que preferia aplicar o dinheiro em 

apoio aos jovens do que nas comemorações. Disse que compreendia que havia 

dificuldades económicas em Portugal inteiro, mas tinha de haver prioridades e apoiar 

um clube que ia participar num torneio com a qualidade deste, que ia na sétima 

edição, devia ser uma prioridade. Referiu que podia ser o clube que mais apoio 

tinha, mas também era o que tinha mais atletas e secções, o que justificava esse 

apoio. Para além disso, o torneio dava visibilidade ao concelho, trazia pessoas de 

todo o lado e o clube formava mais de cem jovens, sendo que conseguiam afastá-

los de caminhos que não agradavam a ninguém, por isso podiam apoiar este tipo de 

iniciativas.  
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que a situação dos incentivos à 

agricultura e ao setor empresarial estava a ser avaliada; tinham tido reuniões com 

alguns dos parceiros e estavam sobretudo a avaliar os resultados; disse que não 

havia dúvidas que tinham de introduzir mudanças, quer no tipo de incentivos que 

tinham disponíveis, quer na estrutura de suporte da autarquia, para dinamizar esses 

incentivos. Mencionou que, de um modo geral, todas estas iniciativas tinham tido 

uma procura baixíssima. Referiu que se tinha falado em fundos de financiamento, no 

entanto não havia fundo nenhum, mas sim um orçamento da Câmara, no caso do 

Finantia, que comparticipava ou ajudava a financiar algumas iniciativas. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que o fundo tinha sido constituído na 

Caixa Agrícola, no entanto podia não ter havido muita procura. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que a procura tinha sido baixíssima e 

que a própria entidade que colaborava no financiamento tinha informado que queria 

reavaliar a situação, porque para além de a procura ser baixa, entendia que os 

montantes colocados à disposição eram extremamente reduzidos. Disse que não 

deixava de haver empresas por falta de recursos financeiros, na maior parte das 

vezes o que faltava era apoio no sentido de recorrerem a oportunidades de 

financiamento que existam ou arranjar projetos que garantissem o seu 

financiamento. Disse que estavam a reequacionar o sistema de incentivos, para 

permitir uma melhor dinamização da atividade agrícola e empresarial no concelho. 

Disse que, em princípio, as obras de Vila Praia de Âncora iriam iniciar-se no dia 

seguinte. Relembrou que as obras de Moledo tinham sido as primeiras a iniciar-se 

no país, sendo que em segundo lugar tinham sido as da Costa da Caparica e em 

terceiro iam ser as de Vila Praia de Âncora. Disse que a intervenção ia ser no 

sentido de regularizar o leito do rio, o que não era fácil, pois era necessário 

movimentar muitos metros cúbicos de areia. Disse que ia ser realizada uma 

monitorização muito estreita da qualidade da água no início de junho, antes da 
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época balnear, quer por parte do município, quer por parte das Águas do Noroeste, 

para se saber o que provocava a falta de qualidade que às vezes era verificada. 

Relativamente à questão da praia ser um perigo, disse que tinham essa situação 

sinalizada, sendo que não queriam alarmar as pessoas, porque os alarmes podiam 

ser fatais. Disse que estavam todos muito preocupados com as afluências e com a 

segurança, por isso estavam a monitorizar a situação e, se fosse necessário, 

tomariam medidas excecionais no sentido de prevenir as pessoas para os riscos. 

Em relação aos caminhos intransitáveis, disse que, no contexto do inverno estavam 

a tomar opções e tinham a situação de alguns caminhos florestais e com acesso a 

povoamentos florestais identificada, nomeadamente na zona de Venade e Argela, 

onde existia uma mancha florestal considerável. Disse que o exemplo que o Senhor 

Vereador tinha dado não era “feliz”, porque era um caminho florestal em que a 

mancha estava totalmente ardida, portanto este ano não iam ter problemas de 

acesso, porque provavelmente as questões não se poriam nesses termos. Disse que 

estavam a dar prioridade às situações em que existia risco e onde podia ter de 

existir alguma intervenção.  

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que quando tinha perguntado sobre o 

projeto de abertura do rio e movimentação das areias tinha querido apenas alertar 

para uma situação que tinha acontecido no passado, no portinho, sendo que tinham 

tido um projeto realizado por entidades superiores e quando tinham começado a 

executar o mesmo, tinham colocado areias de má qualidade na praia. Propôs que 

separassem a areia de boa qualidade da de má qualidade, pois se fossem 

misturadas, podia ser um desastre. Reiterou que estavam realmente preocupados 

com a situação e por isso tinha colocado a questão sobre o projeto.  

Quanto aos caminhos, disse que o caminho de Bulhente, acesso para os montes de 

Vila Praia de Âncora que foram quase totalmente queimados, no entanto era um 

caminho importante quer para Moledo, quer para Vile e que, após a época das 

chuvas, não devia ser difícil fazer com que pelo menos as máquinas pudessem 

circular lá. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que a situação do portinho tinha sido 

completamente diferente, porque, como todos os portos, era uma zona de forte 

contaminação, desde metais pesados a tintas e restos de combustíveis. Relembrou 

que o projeto era da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente e não 

uma competência da autarquia, apesar de irem fazer o acompanhamento da obra. 

Disse que, tirando a situação em que a água tinha estado parada vários meses, a 

areia que ia ser removida era a que ia da ponta pedonal até ao mar e a areia junto à 

zona da atual foz, em frente ao campo do Âncora Praia. Disse não passava pela 

cabeça de ninguém remover nas areias onde estavam as águas paradas e colocá-

las junto à praia e que esta remoção ia ser alvo de um acompanhamento muito 

apertado. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques referiu que também ia estar atento. 

 

O Senhor Vereador Rui Teixeira referiu que o subsídio de 15 mil euros oferecido 

ao Ancorense era superior ao subsídio oferecido no ano anterior de 12.975 euros, o 

que correspondia a um aumento de 2025 euros, sendo que, para além deste 

aumento, 4003 euros já tinham sido autorizados pelo atual executivo, o que 

significava que este executivo já tinha dado 6000 euros mais, o que seguramente 

suportaria o evento referido. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva enfatizou que o apoio solicitado era para 

alimentação e transporte, tratando-se de uma “quantia irrisória”, tendo em conta que 

o torneio ia na sétima edição; referiu que não era bom só pela parte desportiva, mas 

também pela quantidade de pessoas que trazia aos restaurantes e hotéis do 

concelho. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins apresentou as seguintes questões: 
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“1. Na página Web do município foi retirado o link das obras públicas. Queremos 

saber porquê. Neste link qualquer pessoa poderia ver que obras estavam em curso, 

as que estavam adjudicadas ou a decorrer. É importante para os munícipes este tipo 

de informação pelo que propomos que se retome essa informação. 

2. Passadiços de praia, bancos públicos, jardins públicos. Um passeio pelo Parque 

25 de Abril e pela beira rio de Caminha leva-nos a reparar na falta de manutenção 

dos jardins e do mobiliário urbano. Aproxima-se a época balnear e os grandes 

eventos. É importante que estes espaços públicos se mantenham arranjados e 

cuidados. 

3. Queríamos saber qual o plano de pagamentos das verbas de La Guardia e o 

ponto da situação do ferry.  

4. Existe uma deliberação da Câmara, na sua reunião ordinária de 21 de Agosto de 

2013 que altera a sinalização vertical na Rua 5 de Outubro e 31 de Janeiro, em Vila 

Praia de Âncora. Queríamos saber se é para ser implementada ou não. Porque se 

não vai ser implementada, terá de ser revogada a decisão.” 

Por fim perguntou se os pontos que tinham sugerido que fossem retirados iam sê-lo 

ou não. Apelou para que fossem retirados, porque tinham razão no que estavam a 

dizer, acrescentando que podia ser objeto de impugnação. Esclareceu que não era 

uma questão de ameaça, mas de princípio, a que a maioria do executivo deve 

atender. 

 

O Senhor Presidente disse que a questão das praias era de facto muito importante; 

referiu que na semana anterior tinham tido uma reunião com o Senhor Secretário de 

Estado do Ambiente e com as responsáveis pela Bandeira Azul e do POVT, que 

tinha a ver com o financiamento comunitário; disse que tinha sido uma reunião algo 

desagradável para o Governo, porque todos os municípios apresentavam 

basicamente a mesma argumentação: uma necessidade de intervenção rápida nas 

praias, pois são motores de economia e não podiam desaproveitar qualquer 

oportunidade. Disse que tinham um sentimento ambíguo, porque sabiam que ao 

pedir as obras, estas também iam ter temporariamente um impacto negativo. Disse 
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que sabia a atenção era focada nos autarcas, pois as pessoas queriam que as obras 

fossem rápidas, apesar de não terem responsabilidade direta na prossecução das 

obras, porque não tinham capacidade nem financiamento ou instrumentos. 

Relembrou que a Câmara tinha sabido mexer-se de forma qualificadíssima para 

conseguir que as obras avançassem, apesar de na reunião estarem representados 

outros municípios, do tamanho de Caminha, mas também municípios como Cascais, 

Almada e Figueira da Foz e tinha havido um certo desconforto com o que julgavam 

ser alguma preferência pelo concelho de Caminha. Disse que as coisas estavam 

relativamente bem planeadas em Vila Praia de Âncora, de modo a que quando as 

pessoas chegassem à praia pudesse não haver obras, pelo menos de porte elevado. 

Referiu que isto demorava tempo porque tinha a ver com o projeto da obra, no valor 

de 1 milhão de euros, elaborado pelo Governo em conjunto com a ARH e a APA. 

Disse que o projeto tinha sido aprovado, candidatado a fundos comunitários e obtido 

esse financiamento. Referiu que o projeto só não era mais divulgado, porque era da 

responsabilidade do Estado. Referiu que a Câmara Municipal também tinha feito o 

seu trabalho no que dizia respeito à qualidade da água, não só por causa das obras, 

mas sobretudo devido à qualidade de vida em Vila Praia de Âncora e à possibilidade 

de candidatarem a praia a um galardão maior a breve trecho. 

Disse que em Moledo a situação tinha uma complexidade tremenda, devido à 

questão da Bandeira Azul; porque as obras do paredão e do geocilindro a norte do 

paredão tinham promotores distintos; a existência de um litígio entre a Junta de 

Freguesia e o concessionário daquele apoio de praia e de obras que iam entrar um 

pouco em época balnear. Referiu que a Câmara Municipal tinha conseguido alargar 

o prazo para que pudessem içar a Bandeira Azul.  

Disse que esta pressão toda sobre o Governo tinha resultado em alguns momentos 

de alguma tensão, pelo modo como tinham lidado com as instituições, porque 

sabiam que estavam a fazer o que deviam, no entanto, ao fazer este trabalho com a 

APA, podiam estar a prejudicar relações noutras matérias, pois tinham muitas 

matérias relacionadas com o Ministério do Ambiente e com a APA. Disse que tinham 

feito o que deviam e tinham não só as obras, como o respeito de quem tinha feito 
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com que as obras de Caminha fossem as primeiras a arrancar em todo o país. Disse 

que ainda tinham a necessidade de encontrar outras soluções e que a questão da 

segurança era uma questão importante; referiu que iam acompanhar a situação e 

estavam preparados não só para fazer uma sinalética normal, mas também 

sinalética com informação específica, assim como, eventualmente, ações de 

sensibilização no terreno. Disse que os relatos que chegavam de banhistas e 

surfistas apontavam para uma alteração substancial da praia. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques disse que não tinha posto em causa o 

empenho do executivo, apenas tinha manifestado uma preocupação e que as 

questões que tinha colocado eram para conhecimento próprio e para poder elucidar 

as pessoas que a ele se dirigiam. Referiu que em intervenções anteriores no rio 

tinham retirado areia e os resultados tinham levado à morte de algumas pessoas. 

Reiterou que a preocupação que manifestava era no sentido de que o projeto fosse 

bem executado e não provocasse problemas à época balnear nesse setor. 

 

O Senhor Presidente disse que era uma preocupação de toda a gente, relembrou 

que era mais uma etapa e que tinham de manter outro tipo de pressão sobre esta 

matéria. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva deu os parabéns pelo empenho e acrescentou 

que não podiam desvalorizar a prioridade que o Governo tinha dado às praias do 

concelho. 

 

O Senhor Presidente disse que não tinha problemas em reconhecer o mérito do 

Governo e nesta questão de Moledo e Vila Praia de Âncora o Governo tinha sabido 

perceber a importância da resolução dos problemas da praia. Referiu que, apesar de 

ser o dirigente do PS e ter sido eleito em listas do PS, estava aqui para trabalhar 

com os vereadores e os governos do PSD no que fosse necessário fazer pelo 

município. 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 

 

14 

Disse que não sabia por que razão a hiperligação para a informação sobre as obras 

públicas tinha sido retirado, no entanto ia perguntar, porque parecia-lhe bem que 

tudo o que estivesse relacionado com o ponto de situação das obras públicas fosse 

divulgado. 

Em relação aos passadiços nas praias, disse que de facto não era competência da 

Câmara, no entanto tinham de resolver alguns problemas; no caso da foz do Minho 

tinha havido uma intervenção com algum vulto, para tentarem resolver algumas 

questões. 

Sobre o plano de pagamentos de La Guardia, como tinha dito há um mês, La 

Guardia tinha pedido o mês de maio para elaborar o plano e ainda não tinham 

enviado nada. Referiu que também ainda não tinham obtido resposta às cartas que 

tinham enviado aos dois governos. Mencionou que tinha, juntamente com o alcalde 

de La Guardia, uma reunião marcada com o Xacobeo, no dia 11 de junho, para 

ganharem apoio para esta batalha, pois tinha havido uma interrupção dos Caminhos 

de Santiago, o que prejudicava o concelho. Referiu que tinha tido uma reunião com 

alguns empresários do concelho, onde tinha pedido que estivessem do lado da 

Câmara, para se demonstrar que a vila e os comerciantes também consideravam o 

ferryboat importante. 

Disse que estavam a acontecer três coisas ao mesmo tempo: uma questão a longo 

prazo, nomeadamente a batalha por criarem condições de financiamento para o 

desassoreamento do canal, e duas a curto prazo, a questão da manutenção (sendo 

que a embarcação estava praticamente pronta para ser devolvida) e a questão da 

limpeza da saída do cais (pois um banco de areia naquela zona tinha de ser limpo 

para que o ferryboat continue a funcionar mais vezes por dia). Referiu que era 

necessário terem inúmeros pareceres, no entanto, por parte da capitania e da 

Agência Portuguesa do Ambiente tinham pareceres favoráveis e faltava o parecer do 

ICNR, que tinha uma série de requisitos, no entanto, julgava que em breve teriam 

uma resposta por parte dessas entidades. Disse que também havia o facto de as 

entidades públicas que se encontram longe dos locais da decisão terem muitas 

dificuldades em compreender a realidade, apesar de terem explicado que era 
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necessário realizar uma limpeza e deslocar areia que colocava em risco o 

funcionamento do ferryboat e a sobrevivência da economia, por isso era necessário 

que o processo fosse rápido, as autoridades continuavam a entender estas matérias 

como algo que não lhes dizia respeito. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido referiu que neste momento parte dos 

pareceres estavam resolvidos, no entanto era preciso recolher três amostras junto à 

zona que ia ser intervencionada, porque podiam existir materiais altamente 

contaminantes e, ao espalhar areias no resto do rio, podiam colocar em risco 

espécies migradoras que entravam no rio. Esclareceu que isto não ia acontecer, 

porque iam recolher as amostras na zona junto à foz do rio Coura, onde não 

existiam contaminantes. Informou que ia demorar um mês até se obter os 

resultados, pois uma análise com metais pesados tinha determinados requisitos, 

como uma maturação em laboratório. Mencionou que lhe tinham dito que dariam um 

parecer favorável se não houvesse problemas a este nível. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins perguntou sobre o facto de se tratar de um 

rio internacional.  

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido esclareceu que a questão tinha estado a 

ser dirimida com o capitão do porto. 

 

O Senhor Presidente confirmou e acrescentou que estava apenas na fase de dar 

conta da situação. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido esclareceu que a intervenção era mesmo 

junto ao cais, não no canal, acrescentando que a realização de uma intervenção no 

canal estaria a outro nível e o município nem teria capacidade para a fazer. 
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O Senhor Presidente disse que esperavam que a situação se resolvesse o quanto 

antes. Em relação à questão sobre a sinalização em Vila Praia de Âncora, disse que 

iam verificar a matéria. 

Disse que não podia divulgar tudo sobre Vilar de Mouros, no entanto havia uma 

parte que a Câmara acompanhava bastante, nomeadamente no que dizia respeito à 

criação das infraestruturas, do desenho do recinto, da criação de condições de 

segurança, da necessidade de licenciamentos; acrescentou que toda esta parte 

estava muito avançada e que ia ter mais uma reunião com a AMA sobre estas 

matérias, apesar de os técnicos já estarem a trabalhar na parte do escoamento de 

águas, saneamento, circulação de eletricidade e também na parte da segurança, 

com a coordenação do comandante operacional. 

Disse que havia uma parte de logística de recinto, por exemplo gestão de bar, mais 

da responsabilidade da AMA. Disse que o Senhor Álvaro Covões da Everything is 

New estava a organizar a parte das bandas e, como Presidente de Câmara, a sua 

expetativa era semelhante à de um expetador do festival, sendo que, para além das 

que já tinham sido anunciadas, falava-se de algumas bandas interessantes. Disse 

que do lado da Câmara tinham um processo constitutivo, porque há oito anos que o 

festival não era realizado, no entanto estavam envolvidas pessoas com experiência, 

como por exemplo o Senhor Presidente da Junta de Vilar de Mouros; já do lado da 

AMA, à exceção do presidente, toda a equipa de logística das bandas tinha mudado. 

Referiu que a Senhora Vereadora ia receber um convite, não só para a 

apresentação, mas também para o festival. 

Posteriormente, felicitou o Senhor Vereador Flamiano Martins por ter sido o primeiro 

cidadão a recorrer ao Provedor do Munícipe, o que demonstrava a importância e o 

acerto deste executivo em aprovar a criação desta figura independente, que 

naturalmente ia atender ao requerimento. Pediu alguma paciência, porque tinha 

estado reunido com o Senhor Provedor e tinham de tratar das condições do mesmo, 

nomeadamente da instalação, publicidade e divulgação, sendo que podia haver 

algum hiato de tempo. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que já que a figura tinha sido criada, 

tinham recorrido ao Provedor do Munícipe, no entanto, os requerimentos já deviam 

ter sido respondidos. 

 

O Senhor Presidente disse que era precisamente por isso que era importante terem 

o Provedor do Munícipe e que o Senhor Vereador ajudava-o a sublimar a 

importância deste cargo. Referiu que o facto de se ter dirigido ao Provedor do 

Munícipe ia dificultar-lhe a situação, mas tratava-se de um grande momento de 

cidadania e democracia e ficava contente por isso. 

 

O Senhor Vereador Manuel Marques referiu que pensava que estavam numa 

reunião séria e o Senhor Presidente estava a gozar com o ambiente. Disse que 

pensava o tom que estava a ser utilizado não era próprio de uma reunião e de uma 

resposta a uma questão que um vereador tinha colocado. 

 

O Senhor Presidente mencionou que não percebia por que razão as reuniões 

tinham de ter sempre um tom pesado, pois estava a limitar-se a dizer o que era real. 

Disse que a proposta para a criação da figura do Provedor do Munícipe tinha 

merecido a reprovação dos Senhores Vereadores e Deputados do PSD, porque 

entendiam que não era necessária, no entanto, o primeiro requerimento feito ao 

Provedor do Munícipe tinha sido dos Senhores Vereadores do PSD, o que 

comprovava a importância deste cargo. Referiu que o Senhor Vereador estava muito 

incomodado pelo facto de terem razão e o Senhor Vereador não ter razão nenhuma. 

Acrescentou que o tom que tinha usado era de alegria por poderem ter prestado um 

bom serviço à comunidade e à democracia. Esclareceu que ninguém estava a gozar 

com ninguém, no entanto ficava feliz por terem feito uma boa decisão. 

Quando a Senhora Vereadora Liliana Silva interpolou o Senhor Presidente, este 

referiu que tinha dificuldade em usar do seu raciocínio porque os Senhores 

Vereadores estavam sempre a interromper. 
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A Senhora Vereador Liliana Silva disse que tinham recorrido ao Provedor do 

Munícipe, porque tinham feito o pedido em reunião de Câmara diretamente ao 

Senhor Presidente, o qual não tinha sido atendido; acrescentou que esperava que 

os munícipes não tivessem de passar pelo mesmo. 

 

O Senhor Presidente agradeceu à Senhora Vereadora e disse que queria 

demonstrar a sua satisfação pelo facto de os Senhores Vereadores do PSD terem 

acordado para este exercício de democracia, de colocar questões e poderem 

debatê-las e ter as matérias esclarecidas, porque isto não tinha acontecido durante 

doze anos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva pediu que o Senhor Presidente apresentasse 

situações específicas. 

 

O Senhor Presidente disse que durante doze anos os Senhores Vereadores e 

Deputados do PS tinham colocado questões que não eram respondidas e não lhes 

era permitido acesso a informações e que a comunicação existente atualmente era 

completamente diferente, pois não tinha nenhum problema em dar esses 

esclarecimentos. Disse que os serviços demoravam a responder, porque ao mesmo 

tempo que prestavam estes esclarecimentos, tinham de resolver problemas dos 

cidadãos, do dia-a-dia da Câmara, encontrar soluções para os erros cometidos no 

passado e soluções diárias para resolver pequenas questões, por isso não podia 

dizer a um funcionário para tentar dar resposta a determinado tipo de temas quando 

existiam questões prioritárias, por exemplo o facto de faltar dinheiro cada fim de mês 

para pagar aos fornecedores. Assegurou os Senhores Vereadores de que os 

requerimentos iam ser respondidos e acrescentou que agora até tinham ajuda do 

Provedor do Munícipe para tentar pressionar ainda mais a Câmara. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva referiu que as faturas em atraso estavam à 

distância de um clique no computador. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que tinham consciência de que não 

havia nenhuma sobrecarga dos serviços, porque o que tinham pedido em termos de 

receitas, despesas e disponibilidades encontrava-se num mapa que saía 

automaticamente da aplicação de contabilidade. Referiu que tinham compreendido 

que podiam ter demorado a responder até à apresentação das contas, mas que na 

última reunião já podiam ter sido respondidos. Referiu que um dos requerimentos 

tinha a ver com a conta corrente de uma determinada empresa e que também 

consistia num mapa que saía da aplicação de contabilidade. Referiu que o Senhor 

Presidente sabia por que razão era importante terem essa informação e que a 

mesma não era dada porque não lhes interessava fornecê-la. Mencionou que outro 

requerimento tinha a ver com as obras na plataforma na foz do Minho e que de 

certeza que existia documentação, como uma adjudicação ou comprovativo da APA 

a informar que ia adjudicar. Esclareceu que precisavam dessa documentação, pois 

queriam saber se a obra tinham sido feita pela Câmara ou pela APA e que, caso 

tivesse sido realizada pela Câmara, uma das questões que poderiam apresentar 

seria por que razão a obra tinha sido realizada pela Câmara. 

 

O Senhor Presidente disse que iam responder a todos os requerimentos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins interpolou o Senhor Presidente e disse que 

tinha recorrido ao Provedor do Munícipe porque estava criada a figura no concelho, 

pois poderiam ter recorrido a outras instituições. Disse que queria apenas chamar a 

atenção da maioria do executivo e dos munícipes para o facto de as respostas não 

estares a ser dadas. Acrescentou que não era verdade que em doze anos não se 

tinha respondido à oposição. Disse que o PS ficava muito irritado quando 

apresentava questões e tinha de esperar por uma resposta por escrito, no entanto, o 

executivo anterior tinha dado sempre resposta ao PS. 
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O Senhor Presidente referiu que a questão não tinha apenas a ver com os 

requerimentos que tinham de ser respondidos, mas também com o facto de haver 

um historial muito claro sobre esta matéria; disse que o poder instituído há seis 

meses tinha tratado a oposição de forma esmagadora, nomeadamente ao não 

prestar os esclarecimentos que eram devidos, de falhar em termos de informação, 

entre outros, e que agora o Senhor Vereador vinha com “essa música e cantiga”. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins interpolou o Senhor Presidente e disse que 

achava que este devia utilizar outros termos. 

 

O Senhor Presidente disse que o Senhor Vereador é que usava termos ofensivos, 

por exemplo, dizia sempre que estavam a “denegrir”, a “dar cabo das famílias”, que 

acusavam. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins interpolou o Senhor Presidente e disse que 

não tinham de falar do executivo anterior, mas sim do novo executivo. Disse que já 

estavam a governar há sete meses, portanto deviam tratar de governar o município 

e da forma como achavam que deviam tratar os munícipes. Disse que estavam a 

desrespeitar a lei, porque tinham de responder num prazo de dez dias. 

 

O Senhor Presidente referiu que percebia que o Senhor Vereador “fugia como o 

diabo da cruz” ao falar do passado, mas o presente era constituído por camadas do 

passado, por isso quando debatiam o presente, tinham de esmiuçar todo este 

historial e, portanto, era natural que de vez em quando falassem do passado. Disse 

que os Senhores Vereadores tinham feito bem em serem os pioneiros do uso do 

Provedor do Munícipe, que só existia porque o PS tinha evitado que tivessem 

chumbado a proposta. 

A propósito dos subsídios e do apoio dado ao Ancorense, disse que todos tinham o 

direito de solicitar que a Câmara apoiasse uma determinada instituição ou atividade, 

mas tinham de ter bem presente que o orçamento que estavam atualmente a gerir 
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substanciava um corte geral de 15% nas capacidades; desses 15% era necessário 

retirar o que, por força das circunstâncias, tinham de pagar relativamente ao que 

tinha sido usado no passado; esclareceu que, tirando a questão dos salários, 

apenas 1-2% devia corresponder a faturas emitidas durante o atual executivo, o que 

significava que toda a poupança que tinham tentado realizar ainda não tinha reflexo 

no dia-a-dia, só se ia refletir daqui a uns meses, porque ainda estavam a gerir o que 

tinha sido gasto no anterior executivo, o que criava situações difíceis também para 

as coletividades. Disse que tinham de acorrer às coletividades desportivas, culturais, 

às IPSS, eventos, por isso tinham de tomar opções e as situações não eram tão 

lineares ao ponto de retirarem de um sítio para pôr no outro, pois existiam os 

orçamentos da cultura, os do desporto, os da ação social. 

Relativamente às comemorações do 25 de abril, disse que o empenhamento do 

município tinha sido total e não havia nenhum arrependimento face ao que se tinha 

gastado para que pudessem honrar um momento histórico da nação, pois entendiam 

que era um momento sublime de comemoração de democracia. Disse que o que 

tinham gastado com a tenda era infinitamente inferior ao que tinham deixado de 

gastar com um “comboinho” que ia de Vila Praia de Âncora a Caminha, do qual 

tinham desistido, para poderem fazer face às despesas. Disse que a tenda tinha 

servido para realizar um espetáculo que tinha custado dinheiro e que teriam deixado 

de fazer devido à chuva; referiu que, como tinham previsto, estas comemorações 

tinham tido uma grande adesão popular e atraído muitas pessoas a Caminha, 

incluindo da Galiza. 

Em relação às propostas que tinham solicitado que fossem retiradas, disse que 

retiravam a aprovação da ata da reunião descentralizada, pois não havia nenhuma 

pressa em aprovarem a mesma; no caso da proposta relacionada com a orgânica, 

disse que não tinha nada de radical, mas tinha a sua visão sobre o ordenamento, no 

entanto, gostava que tivesse a participação dos Senhores Vereadores e não tinha 

problema nenhum em adiar a matéria para a próxima reunião por causa de uma 

hora e um quarto. Quanto à questão da EGF, disse que ia mantê-la na Ordem de 

Trabalhos, porque, como o Senhor Vereador Flamiano Martins tinha dito, o Senhor 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 

 

22 

Presidente não precisava de ter levado o assunto a reunião de Câmara, pois tinha 

competência para poder intentar as ações que entender sobre esta matéria, no 

entanto, tinha querido que estivessem juntos na questão da privatização da EGF. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins interpolou o Senhor Presidente e perguntou 

por que razão a proposta do Senhor Presidente era de 6 de maio e só era 

apresentada nesta reunião de Câmara. 

 

O Senhor Presidente explicou que tinha sido um lapso a escrever. Disse que os 

municípios que participavam na Valorminho, nomeadamente Caminha, Vila Nova de 

Cerveira, Valença, Monção, Melgaço e Paredes de Coura tinham acordado em 

tentar encontrar um texto comum para a proposta. Referiu que esta proposta era 

semelhante a outras que estavam a ir a reunião de Câmara nestes municípios, por 

isso admitia que, durante a sua elaboração e realização de alterações no que dizia 

respeito à nomenclatura respeitante a cada um dos municípios, fosse possível que a 

data não tivesse sido corrigida. Disse que esperava que esta fosse a questão mais 

importante, porque não queria que passasse na opinião pública que os Senhores 

Vereadores do PSD estavam incomodados com uma decisão do Governo PSD, que 

vinha privatizar os lixos, tornar a sua recolha mais cara e, portanto, atacar as 

pessoas. Disse que percebia o incómodo, mas achava que os Senhores 

Vereadores, ao não participar nesta discussão, também acabavam por não poder 

dar conta da sua posição sobre a matéria. Disse que, no conjunto de municípios a 

norte, Valença era um município do PSD e o Senhor Presidente da Câmara tinha 

estado nesta batalha “de corpo e alma”, sendo que no dia seguinte todos iam ter de 

tomar uma posição pública sobre esta matéria, por isso era importante aprovarem 

esta proposta em reunião de Câmara e que estivessem unidos. Referiu que 

lamentava o facto de os Senhores Vereadores não expressarem a sua posição 

sobre esta matéria, porque podia passar esta ideia de que incomodava o facto de 

este Governo do PSD, depois de ter feito tanto mal às pessoas, privatizar os lixos e 

destruir um pouco mais a autonomia das autarquias e o trabalho que faziam em prol 
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das pessoas. Disse que esta matéria ia manter-se na Ordem de Trabalhos, no 

entanto, as propostas relativas à questão da orgânica e da ata da reunião 

descentralizada de Vila Praia de Âncora ficavam para a reunião seguinte, para os 

Senhores Vereadores poderem participar. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins referiu que a privatização da Valorminho 

tinha sido discutida na última Assembleia do mandato anterior, na qual tinha estado 

presente. 

 

O Senhor Presidente disse que se o Senhor Vereador quisesse discutir esta 

matéria teria de o fazer no respetivo ponto da Ordem de Trabalhos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que não ia discutir, apenas dizer que 

não era verdade que estavam a fugir ao tema, até porque se tivesse sido proposta 

alguma moção, como parecia ser a intenção do último ponto da deliberação, tê-la-

iam tido em consideração. Pediu ao Senhor Presidente que os respeitasse como 

oposição e que enviasse a documentação relativa às propostas apresentadas em 

reunião de Câmara com antecedência, para poderem analisá-la e terem opiniões 

devidamente formadas. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que estariam a ser incoerentes se 

pedissem a retirada de uma proposta e não de outra. Acrescentou que não fariam 

qualquer comentário e iriam impugnar a decisão com base legal. 

 

O Senhor Presidente disse que era bastante esclarecedor o facto de o PSD ter a 

intenção de impugnar uma deliberação de Caminha contra a privatização da EGF. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva esclareceu que seria relativo ao tempo que 

demoravam a disponibilizar os documentos e disse ao Senhor Presidente para não 

distorcer o que tinham dito. 
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O Senhor Presidente disse que se a Senhora Vereadora quisesse dar a sua 

opinião sobre esta matéria, teria o tempo do debate do respetivo ponto da Ordem de 

Trabalhos. Disse que folgava em ver mais esta inovação, porque durante anos 

tinham apresentado propostas em cima das reuniões de Câmara e desta vez uma 

hora e um quarto tinha incomodado os Senhores Vereadores. 

 

Posteriormente, entregou a resposta a dois requerimentos, sobre os despachos 

relacionados com os recursos humanos e sobre a conta corrente da Santos 

Carvalho & Associados. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 2014/05/07 

 

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

setembro, propõe-se: 

 

- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária de 07 de maio passado. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

Silva, Flamiano Martins e Manuel Marques, 0 votos contra e 1 abstenção da 

Senhora Vereadora Liliana Silva por não ter estado presente. 

 

PROPOSTA N.º 02 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO PÚBLICA 

DESCENTRALIZADA DE 2014/01/29 
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Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se: 

 

- Que seja aprovada a ata da reunião pública descentralizada de 29 de janeiro 

passado. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

Silva, Flamiano Martins e Liliana Silva, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor 

Vereador Manuel Marques por não ter estado presente. 

 

PROPOSTA N.º 03 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO PÚBLICA 

DESCENTRALIZADA DE 2014/02/26 

 

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

setembro, propõe-se: 

- Que seja aprovada a ata da reunião pública descentralizada de 26 de fevereiro 

passado. 

 

Proposta retirada 

 

A presente proposta foi aprovada com   votos a favor,  votos contra e   abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 04 – APROVAÇÃO DA ORGANICA DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS DE CAMINHA 

 

Proposta retirada 

 

A presente proposta foi aprovada com   votos a favor,  votos contra e   abstenções. 
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PROPOSTA N.º 05 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA “FEIRA MEDIEVAL 

2014” E “ENTRE MARGENS” 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se a retificação das Normas de 

Participação nos eventos “Feira Medieval 2014” e “Entre Margens”, que ficam a fazer 

parte integrante da ata e que aqui se dão inteiramente por reproduzidas. 

 

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

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

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

Liliana Silva e Manuel Marques. 

 

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

“Os vereadores do PSD abstêm-se porque este assunto é um ato de gestão política 

da maioria do executivo. Por isso não querem interferir. Prometem, isso sim, estar 

atentos à estratégia que esta maioria está a implementar de querer agradar a gregos 

e troianos, continuando a não escutar os nossos empresários, decidindo de uma 

forma tecnocrática e colocando em causa, não sabemos se deliberadamente, 

eventos que o executivo anterior tinha já estabilizado. A seu devido tempo teremos 

oportunidade de avaliar estas requalificações.” 

 

PROPOSTA N.º 06 – PREÇÁRIO DOS CATÁLOGOS DE EXPOSIÇÃO “40 

ARTISTAS, 40 OBRAS, 40 ANOS DE ABRIL” 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se a fixação do preço unitário dos 

mencionados catálogos em 10 Euros. 

 

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

Liliana Silva e Manuel Marques. 

 

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

“Os vereadores do PSD abstêm-se porque este é mais um exemplo da incoerência 

do discurso da maioria do executivo: dizem a todos e aos quatro ventos que a 

Câmara de Caminha não tem dinheiro. Mas para catálogos, tendas de luxo, etc. já 

há dinheiro. Diz-se na minha terra: não há dinheiro, não há vícios. 

Quanto a nós, podemos achar muito interessante o catálogo, mas duvidamos que 

haja mais de uma centena de pessoas a comprar o catálogo. Mas se isso acontecer, 

também estaremos aqui para «dar a mão à palmatória».” 

 

PROPOSTA N.º 07 – ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES À OCUPAÇÃO DO 

ESPAÇO PÚBLICO PARA A REALIZAÇÃO DE MOSTRA DE ARTESANATO E 

ARTES DECORATIVAS A CAMINI-ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS E ARTES 

DECORATIVAS 

 

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

alínea a) do nº 2 do artigo 8º do Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município 

de Caminha “poderá a Câmara Municipal isentar do pagamento das taxas previstas 

no presente regulamento, total ou parcialmente as associações e fundações sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, relativamente aos factos que visem a 

prossecução dos seus fins estatuários, designadamente no âmbito cultural, 

desportivo, recreativo, social ou profissional”. 

Assim, face à informação dos serviços, propõe-se isenção das taxas referentes à 

ocupação do espaço público no período compreendido entre o mês de Junho e 

dezembro do corrente ano, no segundo domingo de cada mês, no Parque 25 de 

Abril em Caminha, à CAMINI-Associação de Artesãos e Artes Decorativas para a 

realização de uma mostra de artesanato e artes decorativas. 
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A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

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

Silva, Flamiano Martins, Liliana Silva e Manuel Marques, 0 votos contra e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 08 – ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES À OCUPAÇÃO DO 

ESPAÇO PÚBLICO PARA A REALIZAÇÃO DE UM RASTREIO AUDITIVO 

GRATUÍTO A CARGO DA “ACÚSTICA MÉDICA (HIDDEN HEARING, 

PORTUGAL) - RATIFICAÇÃO 

 

Nos termos da informação dos Serviços e por se considerar uma ação de interesse 

público propõe-se a ratificação da isenção das taxas referentes à ocupação do 

espaço público no dia 07 de maio, entre as 9.00 e as 18.00 horas, na Praça 

Conselheiro Silva Torres em Caminha, à “Acústica Médica (Hidden Hearing, 

Portugal), para a realização de um rastreio auditivo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins chamou a atenção para o facto de algumas 

pessoas referirem que o rastreio auditivo servia para publicidade e sugeriu que se 

verificasse a situação. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido disse que a pergunta que fazia nestas 

situações era como era no passado. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins disse que tinham autorizado, no entanto, 

estava apenas a sugerir para verificarem a situação. 

 

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 09 – ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO NA AV.ª DE 

SANTO ANTONIO COM A ESTRADA DAS FAIAS NA FREGUESIA DE SEIXAS 

 

Face à informação dos serviços, propõe-se a aprovação da alteração da postura de 

trânsito em epigrafe, conforme planta anexa, a qual fica a fazer parte integrante dos 

originais desta ata. 

Mais se propõe que esta deliberação seja submetida à Assembleia Municipal, nos 

termos da Lei e que a sua aprovação seja efetuada 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. 

 

PROPOSTA N.º 10 – CONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TRÂNSITO EM 

ALGUMAS ARTÉRIAS DA FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA POR 

OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS “COMEMORAÇÕES DO DIA DE PORTUGAL” 

 

Nos termos da informação dos serviços, propõe-se que a Câmara delibere aprovar 

o condicionamento temporário de trânsito no Parque da Erva Verde, na Freguesia de 

Vila Praia de Âncora, para o dia 10 de junho entre as 09.00horas e as 13.00horas, 

bem como cortar o trânsito no Nó da Erva Verde, junto ao Monumento dos 

Combatentes, entre as 12.00horas e as 13.00horas, por ocasião da realização das 

“Comemorações do Dia de Portugal”. 

 

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 11 – ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – FERNANDO NASCIMENTO MOURA 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 ao mês de março de 2013 e o 

restante em 2 prestações mensais, a Fernando Nascimento Moura Silva, residente 

na Rua Luis de Camões n.º109, na Freguesia de Vila Praia de Âncora, consumidor 

n.º 5362, conforme consta no anexo 2 e 3 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 12 – ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA – JORGE HUMBERTO MAGALHÃES DE CARVALHO 

 

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), 
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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 total do pagamento do valor 

em divida de consumo de água referente aos meses de fevereiro , março e abril de 

2014, a Jorge Humberto Magalhães de Carvalho, residente no Lugar do Montinho, 

na Freguesia de Seixas, consumidor n.º 15227, 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 13 – “VALORMINHO, VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DO 

RESÍDUOS SÓLIDOS, SA – PRIVATIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DETIDA PELO 

ESTADO ATRAVÉS DA EGF – EMPRESA GERAL DE FOMENTO, SA NO 

CAPITAL SOCIAL DA “VALORMINHO, VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DO 

RESÍDUOS SÓLIDOS, SA” 

 

Com a recente publicação da Lei 10/2014 e do Decreto-Lei 45/2014 de 20 de Março, 

que regulamenta a privatização da EGF, Empresa Geral de Fomento, SA, o Governo 

procedeu à privatização do setor público de recolha e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos. 

O modelo de privatização foi aprovado sem consulta prévia aos Municípios e sem 

lhes transmitir os estudos realizados para sustentar a decisão de privatização do 

setor público de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. 
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Também os Municípios não foram consultados relativamente ao processo de 

alienação da EGF, SA, empresa que detém o capital social do Estado na 

Valorminho, Valorização e Tratamento do Resíduos Sólidos, SA. 

Face a esta situação, os Municípios acionistas da empresa Valorminho, Valorização 

e Tratamento do Resíduos Sólidos, SA, manifestaram junto do Governo a sua total 

discordância deste procedimento e a vontade de adquirirem o capital social do 

Estado para promoverem a gestão deste serviço na ótica do interesse público. 

Os Municípios são parceiros na empresa Valorminho, Valorização e Tratamento do 

Resíduos Sólidos, SA, uma vez que detêm participações no capital social da 

mesma, à semelhança do Estado, tendo, alias, direito de preferência, em caso de 

alienação, na aquisição das participações sociais nas empresas públicas 

concessionárias dos sistemas multimunicipais. 

É essencial que seja assegurado que o modelo de gestão e o modelo tarifário da 

recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos possa ter uma intervenção ativa 

dos Municípios na definição destes objetivos, garantindo um preço justo aos 

munícipes.  

Por estas razões, a privatização não é a melhor opção sendo a mesma rejeitada 

pelos Municípios acionistas. A Valorminho, Valorização e Tratamento do Resíduos 

Sólidos, SA é auto-suficiente do ponto de vista económico – financeiro, apresenta 

resultados líquidos positivos e detém todas as condições para assegurar uma gestão 

eficiente deste serviço público, na ótica dos munícipes garantindo um tarifário 

equilibrado e adequado à situação económico e financeira que o pais atravessa. 

Só um modelo de gestão pública é que pode garantir a defesa do interesse público e 

das populações, porque detém um grau de maior responsabilização perante os 

cidadãos, ao nível da transparência e da eficácia da gestão, para além de poder 

assegurar tarifas mais reduzidas e proporcionais à realidade das populações. O 

processo de privatização, nos moldes apresentados, sem conhecimentos dos 

estudos que lhe serviram de base, não trará qualquer benefício para a população de 
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Caminha, pelo que não poderá ser aceite pela Câmara Municipal de Caminha, para 

defender a manutenção da qualidade deste serviço e uma gestão de proximidade 

com acompanhamento direto dos Municípios. 

Acresce, ainda, que está em revisão o “Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos 

(PERSU) que depois de revisto será vinculativo para as empresas que vão 

assegurar a gestão do setor, sendo, assim, extemporâneo este processo de 

privatização. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 

1- Autorizar o Presidente da Câmara Municipal a deduzir, por todos os meios 

legais, nomeadamente a interposição de ações judiciais, oposição ao 

processo de privatização da empresa “Valorminho, Valorização e Tratamento 

do Resíduos Sólidos, SA”; 

2- Aprovar a pretensão dos Municípios acionistas da Valorminho, Valorização e 

Tratamento do Resíduos Sólidos, SA, de adquirir, total ou parcialmente, a 

participação do Estado no capital social da mesma e assim garantir que o 

serviço público de recolha e tratamento de resíduos sólidos no sistema 

multimunicipal em causa é gerido por uma empresa pública de capital total ou 

maioritariamente público; 

3- Manifestar o seu total desacordo e a sua apreensão pela dispersão do capital 

social por privados, conforme o Decreto-Lei n.º 45/2014, de 20 de março, em 

detrimento da manutenção e gestão da empresa Valorminho, Valorização e 

Tratamento do Resíduos Sólidos, SA na esfera do interesse e do serviço 

público, génese da sua constituição para serviço dos Munícipes da área 

geográfica dos Municípios Acionistas.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins informou que se iam retirar da sala. 

 

O Senhor Presidente disse que este assunto era de particular importância para o 

concelho de Caminha e que podia ser uma das questões mais importantes e 
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estruturais do concelho, por isso teria sido bom estarem unidos e discutirem com 

maior abertura esta matéria. Esclareceu que estava em causa a privatização do 

tratamento dos lixos, não só no concelho, como em todo o país. Explicou que a EGF 

era a empresa pública que detinha capital do Estado em cada uma das sociedades 

que tratava do lixo pelo país, no caso de Caminha, a Valorminho. Disse que a EGF 

ia ser alienada a privados por vontade do Governo PSD/CDS e que esta medida ia 

ter repercussões graves no concelho. Esclareceu que, em Caminha, uma vez que o 

Estado estava envolvido, a Valorminho não fazia o que queria; tinha de aplicar um 

preço consoante as necessidades da população, à volta dos 19 euros por tonelada 

recolhida, e também tinha de fazer um circuito que servisse às pessoas, mesmo que 

não fosse muito entusiasmante do ponto de vista comercial, tinha de ir às freguesias 

mais afastadas e possuir contentores de recolha nos sítios mais recônditos. Disse 

que o Governo ia obrigar os municípios a vender as suas ações, por isso estes 

deviam estar unidos para preparar a resposta e que quem não estava a “dar a cara”, 

também não podia ter cara para enfrentar os cidadãos quando tivessem de dizer que 

iam ter de pagar 27 euros por tonelada. Disse que, como os preços estavam até ao 

momento, conseguiam servir bem a população, porque iam a todas as freguesias e 

como eram acionistas da empresa recebiam algum dinheiro, porque faziam um bom 

serviço. Disse que como o Governo PSD queria privatizar este serviço, o lixo ia ser 

mais caro, podia haver recolha menos qualificada e menos eficaz em todo o 

concelho. Lamentou o facto de não estarem unidos para dar voz a esta indignação. 

Disse que o município, ao aprovar esta proposta, expressava a possibilidade de 

intentar uma ação judicial para fazer valer os direitos de Caminha e de poder estar 

em conjunto com todos os outros autarcas. Disse que a proposta apresentada era 

igual em todos os municípios, pois todos os autarcas, do PS, PSD e independente, 

tinham acordado levar o texto a reunião de Câmara para ser aprovado. Disse que 

percebia que uma decisão do Governo PSD/CDS incomodasse alguns dos seus 

aderentes, mas era momento de dizerem que estavam em pé pelo município e que 

não tinham nenhum problema com o incómodo de ninguém, por isso pedia ao 
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executivo para votar favoravelmente a esta proposta, contra a privatização dos lixos, 

a favor de uma posição forte de Caminha no contexto do distrito e do país.  

 

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

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

Silva, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 14 – 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. 

 

Os Senhores Vereadores do PSD votaram a aprovação da ata em minuta à 

exceção da proposta n.º 13. 

 

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

quando eram 17  horas e 00  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, 21 de maio de 2014 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  
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___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

A SECRETÁRIA 

 
 

_______________________________________________ 
(Anabela Pereira Monteiro) 

 


