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ATA NÚMERO 22/18 DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA REALIZADA 

NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito, no Salão Nobre 

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

MIGUEL DA SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores 

Vereadores GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, LILIANA DE SOUSA 

RIBEIRO, RUI MIGUEL RIO TINTO LAGES, JOSÉ MANUEL MARTINS PRESA, 

PAULO PINTO PEREIRA e LILIANA SOFIA BOUÇA DA SILVA. 

 

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

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

O Senhor Presidente cumprimentou os presentes e de seguida passou ao período 

da ordem do dia. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 1 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL AS 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2019; 

 

Nos termos da alínea c), do n. º1, do art.º 33.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º, do citado diploma, as 

Grandes Opções do Plano e a Proposta de Orçamento.  
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O orçamento apresenta, tanto na receita como na despesa, o montante de 25 411 

936 € (vinte e cinco milhões  quatrocentos e onze mil novecentos e trinta e seis 

euros), atingindo a parcela das atividades mais relevantes do município, 

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

de 1 389 000 € (um milhão trezentos e oitenta e nove euros) e a parcela dos 

investimentos o valor de 7 372 670,50 € (sete milhões trezentos e setenta e dois mil 

seiscentos e setenta euros e cinquenta cêntimos), cujos projetos se encontram 

devidamente identificados no Plano Plurianual de Investimentos.  

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

Municipal as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2019, que uma 

cópia fica anexa à ata e dela faz parte integrante. 

 

O Senhor Presidente fez uma intervenção de enquadramento da proposta, 

explicando o documento das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019. 

Considerou ser este o maior orçamento que a Câmara Municipal apresenta desde 

2013, que prevê uma despesa global de 25.411.000,00€ e uma receita de igual 

valor. Na parte da despesa prevê-se que 16.300.000,00€ correspondam a uma 

despesa corrente e 9.000.000,00€ a uma despesa de capital, o que significa que 

64% do orçamento é consumido com despesa corrente e 35% por despesa de 

capital. Na parte da receita há uma diferença relativamente a este equilíbrio, em que 

70% é receita corrente e 30% é receita de capital. Em comparação com o ano 

anterior, a despesa global neste orçamento cresce 11,5%, o que origina do mesmo 

modo o crescimento da receita. Explicou a razão pela qual a despesa cresce, 

nomeadamente a despesa com pessoal em quase 1 milhão de euros, 

substanciando-se com as entradas de novos trabalhadores e com os concursos que 

estão previstos lançar no âmbito da aplicação da legislação sobre a regularização de 

precários. Também está prevista a despesa com o descongelamento das carreiras, 

uma vez que as mesmas estão congeladas há nove anos, bem como com o 

conjunto de medidas que o governo também tomou. Também cresce a despesa em 

aquisição de bens e serviços em 1 milhão de euros, por haver necessidade de 
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pagamento de faturas do ano em curso, que se encontram em atraso, e que 

justificam um esforço global, nomeadamente faturas da limpeza urbana, águas e 

piscinas. Há também opções politicas no que respeita à subida da despesa, 

nomeadamente, na aquisição de material de educação, cultura e recreio, sendo que 

só na educação há uma subida de 320% para adquirir um conjunto de bens e 

equipamentos ligados ao insucesso escolar. Na animação turística há uma subida 

de 26% e no apoio ao associativismo desportivo e à prática desportiva uma subida 

de 38%, o que justifica que na aquisição de bens e serviços haja uma subida de 

1.100.000,00€ na despesa. Há um aumento da despesa com o investimento em 

8,9%, fazendo com que haja uma previsão de um esforço grande para se poder 

concretizar um conjunto de obras cofinanciadas. Destacou a obra de requalificação 

da Sandia, em Vila Praia de Âncora; requalificação do Centro Histórico de Caminha; 

Marginal de Caminha; Redes de Água e Saneamento em Argela, Vilar de Mouros, 

Venade e Azevedo, e Moledo e Cristelo; Cais de São Sebastião em Seixas e 

aquisição de equipamentos para a Proteção Civil, tratando-se de investimentos 

superiores a 7 milhões de euros. Relativamente à despesa, ao longo dos últimos 

anos, este executivo cortou onde podia, diminuindo a despesa e fazendo tudo o que 

se podia fazer do ponto de vista legal e procedimental, eliminando um conjunto de 

contratos milionários a propósito de questões ligadas aos juristas e ao PDM, 

apostando mais na capacidade interna para resolver os problemas, renegociando-se 

contratos sobre prestações de serviços fazendo com que os preços baixassem, 

reduzindo-se o usos das viaturas, viagens e refeições, bem como a suspensão de 

alguns eventos como o “Caminha Doce” e “Fado Forte”. Com este esforço está-se a 

chegar a um ponto de equilíbrio. Cortar mais na despesa significa cortar mais na 

capacidade de a Câmara reagir às necessidades do município, por isso é necessário 

pedir um esforço à população no âmbito da receita. 

Explicou que a receita é muito fácil de identificar numa Câmara Municipal, uma vez 

que é feita pelas transferências do Estado, financiamentos, impostos e venda de 

bens e serviços. Foi feito tudo o que se podia fazer durante cinco anos, tentando 

reverter uma situação muito difícil para a população, de um concelho que estava 
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esmagado por um país que não tinha crescimento económico e tinha uma taxa de 

desemprego galopante. Agora que se conseguiu libertar o concelho desta situação, 

vai ser necessário pedir um esforço às pessoas, o que leva a que haja uma 

proposta, que está substanciada neste orçamento, de subida do IMI para a taxa de 

0,45% e de subida das tarifas de água e saneamento para o modelo tarifário de 

Viana do Castelo, conforme está previsto na constituição da empresa Águas do Alto 

Minho. Admitiu que são medidas duras, mas necessárias para equilibrar a Câmara 

na sequência de cinco anos de cortes na despesa sem a exigência de aumentos 

fiscais. A Câmara não vai ganhar mais com a subida do IMI, uma vez que o valor 

desta receita corresponde à subida das despesas com o pessoal. As tarifas de água 

e saneamento, que já estavam previstas, devem ter uma leitura cuidada neste 

orçamento, porque não se sabe até quando haverá esta receita, dependendo da 

constituição da empresa Águas do Alto Minho. Concluiu que o executivo quer 

garantir às pessoas que este esforço solicitado acontece porque não foi encontrada 

nenhuma outra margem para a receita necessária para pagar os compromissos 

novos e os que se acumulam. O executivo continuará a fazer um esforço na receita, 

diminuindo drasticamente as avenças e contratos de prestação de serviços, criando 

modelos e procedimentos de controlo sobre a despesa corrente no âmbito de um 

processo de saneamento financeiro que será apresentado em breve aos Senhores 

Vereadores. Haverá um investimento na eficiência energética, não só na iluminação 

pública, mas também em áreas de lazer, onde, por exemplo, as piscinas de Vila 

Praia de Âncora gastam 150.000,00€ de gás por ano, o que corresponde a todo o 

gasóleo que é gasto anualmente pela Câmara Municipal para todas as suas 

viaturas. A Câmara Municipal só irá realizar investimento cofinanciado por forma a 

cortar na despesa. Será também avaliada a continuação de alguns eventos, uma 

vez que Caminha tem um comércio que depende muito da capacidade de 

mobilização da Câmara Municipal para animar as ruas e garantir uma série de 

eventos ao longo de todo o ano. No entanto deve ser feito um esforço para dar um 

sinal às pessoas e, por isso, para dar esse exemplo, informou que já transmitiu ao 

Automóvel Clube de Portugal que Caminha não estará este ano no Rally de 
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Portugal, uma vez tratar-se de um custo para o município de cerca de 200.000,00€. 

É um esforço e um sinal que se dá às pessoas com um evento que tem importância, 

impacto, que foi querido e trazido por este executivo, pelo que deve haver limites 

para tudo. Referiu que não se consegue pedir um esforço às pessoas sem fazer 

também um sacrifício fundamental. 

Este orçamento é decisivo para se começar a estabilizar a situação que vinha de 

trás e reforçou que foi feito tudo o possível para cortar na despesa, um trabalho 

grande, com reflexos na capacidade de resposta a algumas dificuldades da 

população, em que a contenção está a ser feita ao máximo e já não se pode fazer 

mais esforços. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva cumprimentou os presentes e disse que foram 

precisos cinco anos para o Senhor Presidente vir dar razão ao PSD e perceber que 

aquilo que o PSD dizia ao longo de todos os orçamentos afinal era verdade. Referiu 

que quando o Senhor Presidente chegou à Câmara o país vivia uma situação muito 

grave, com regras para cumprir, exatamente igual à situação que o Senhor 

Presidente vai ter agora ao implementar o plano de saneamento financeiro da 

Câmara Municipal, com regras muito especificas que é preciso cumprir. Referiu 

também que as pessoas vão contribuir para pagar as opções politicas do Senhor 

Presidente, uma vez que afirmou que o dinheiro do IMI vai servir para pagar as 

despesas com o pessoal, sabendo-se que nem todas as opções do mapa de 

pessoal fazem falta ao município. Afirmou que o Senhor Presidente fez opções 

politicas, contrariando a vontade de alguns dos seus Vereadores, as quais 

colocaram em risco a situação financeira da Câmara, reduzindo os impostos e, por 

exemplo, continuando a aumentar a despesa com o Rally de Portugal, em que no 

primeiro ano foram gastos cerca de 300.000,00€, quando tinha acabado de baixar os 

impostos. Este é só um exemplo das opções politicas do Senhor Presidente. Disse 

que antes das eleições foi discutido em reunião de Câmara um acordo de intenções, 

que não passou disso mesmo, relativamente às Piscinas Municipais de Vila Praia de 

Âncora, porque seria, supostamente, uma grande solução, mas até ao dia de hoje 
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não houve mais desenvolvimentos e a verdade é que este orçamento não tem uma 

única referência acerca das piscinas e dos seus pagamentos em atraso. O anterior 

executivo tinha exatamente os mesmos encargos com as piscinas e pagava as suas 

rendas. Atualmente foi acumulada uma dívida grande, o que se torna um problema 

grave para resolver. 

Fez uma análise do documento das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2019: 

- Referiu que os orçamentos anteriores foram adjetivados e por acaso este não foi 

adjetivado, por isso este é mais um orçamento que vai levar a resultados com 

prejuízos muito grandes no final do ano; 

- A previsão de despesa é grande porque efetivamente os encargos com o pessoal 

vão aumentar muito; 

- A previsão de receita é completamente irrealista, bastando analisar a questão das 

águas, uma vez que prevê uma cobrança de água até dezembro de 2019, no 

entanto a partir do momento que a empresa Águas do Alto Minho ficar com a gestão 

da água o município deixa de ter esta receita; 

- O aumento do valor da água tinha uma série de pressupostos inerentes à criação 

da nova empresa, nomeadamente com custos de pessoal, equipamentos e 

transportes. Neste momento o município vai aumentar a água e prevê a receita até 

dezembro de 2019, mas não a irá receber o ano todo. Disse que só por este motivo 

já se verifica que este orçamento está completamente errado; 

- Questionou como é possível ao fim de cinco anos o Senhor Presidente ainda estar 

a resolver problemas do passado, mo entanto todos têm que resolver problemas do 

passado, assim como os executivos anteriores tiveram que resolver problemas 

também do passado; 

- Foi renegociado o contrato para a recolha de lixo e limpeza urbana, mas ninguém 

beneficiou com isso, uma vez que Caminha está cada vez mais suja, com 

verdadeiros atentados à saúde pública ao usarem herbicida em parques públicos e 

junto a escolas, pelo que são necessárias adendas aos contratos, porque é 
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necessário que a limpeza seja feita, ou seja, esta renegociação não teve beneficio 

nenhum; 

- Foram revogados os contratos de consultadoria, no entanto mantêm-se contratos 

com assessorias de imagem e de imprensa a uma empresa que, por exemplo, 

nunca foi vista no Concelho de Caminha, tendo sido solicitado um relatório de 

atividade onde afirma claramente que esta empresa tratava da imagem do Senhor 

Presidente da Câmara; 

- Não se entende o que se quer dizer com a expressão “moralizar” o uso das 

viaturas do município, uma vez que as viaturas continuam a ser usadas como 

sempre foram, em que o Senhor Presidente quando tomou posse possuía um 

parque automóvel com dignidade e atualmente as viaturas do município circulam de 

forma indigna, e não são arranjados porque as empresas do concelho negam fazer o 

serviço, por falta de pagamento. Também são utilizadas as viaturas para questões 

pessoais e, portanto, não deve haver acusações; 

- Referiu que mensalmente há despesas de deslocações e refeições que estão 

plasmadas no balancete analítico, sendo imensas as despesas em restaurantes; 

- Foi afirmado que os eventos Caminha Doce e Fado Forte foram suspensos, mas o 

Senhor Presidente não comunicou esta decisão a ninguém. Tanto o evento Caminha 

Doce como o Fado Forte não mostram que haja uma vontade clara de contenção de 

despesa; 

- Concordou que o país viveu períodos difíceis com o resgate financeiro da troika, no 

entanto foi com o Governo do Partido Socialista que o país teve que recorrer ao 

resgate financeiro, enfrentado medidas duras, exatamente as mesmas medidas que 

o Senhor Presidente está hoje a assumir perante todos os Caminhenses; 

- Fez referência a uma noticia da Deco em que Portugal está a aumentar o número 

de famílias sob endividadas, sendo mais 26 mil famílias nessa situação, do que em 

período homologo, tendo que recorrer à ajuda da Deco para fazerem face as suas 

despesas, isto porque os encargos das famílias aumentaram 72%, ou seja, as 

famílias pagam mais de impostos neste momento do que pagavam antes em 

períodos homólogos. Por isso o país não está melhor, apesar da comunicação social 
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não transparecer a realidade. O desemprego também não diminui para valores 

históricos, uma vez que todas as pessoas que recorreram ao desemprego em 2013, 

passados 2 anos já não contam para esta estatística, uma vez que deixaram de 

receber o subsídio de desemprego, o que não quer dizer que as pessoas tenham 

emprego, mas sim que em termos de números, para o IEFP, já não contam; 

- Lamentou o que se vai fazer aos Caminhenses com esta subida brutal da água, 

porque o que foi dito aquando da aprovação da empresa da água, era que a subida 

seria gradual, tratando-se de um roubo claro, uma vez que a partir de janeiro vão 

pagar o valor máximo e a empresa ainda não está em funcionamento; 

- Disse esperar que não se perca o financiamento da requalificação da Escola 

Básica e Secundária Sidónio Pais, para que se possa finalmente ter esta escola 

renovada; 

- Referiu que num orçamento de 25 milhões de euros, os 25% de subida na área da 

educação são só 245 mil euros; 

- Na aquisição de material da educação, cultura e recreio, onde refere que há um 

aumento de 320%, a rubrica só tem 100 mil euros, pelo que não se deve falar de 

valores nuns casos e falar de percentagens noutros casos, conforme interessa; 

- Não se verifica nenhum aumento na área de ação social; 

- Referiu que a economia no Concelho de Caminha tem que ser mais do que o 

turismo, promovendo-se estratégias que promovam realmente a fixação de 

empresas, o que não está espelhado neste orçamento. Deu o exemplo da TEC 

Caminha, onde há um acordo aprovado para a incubadora de empresas e nunca 

chegou a ser revogado, mas também não está a funcionar; 

- Felicitou o evento Artebeerfest pelo prémio alcançado recentemente; 

- Também o Festival do Espadarte disse ser um evento reconhecido e apoiado 

desde sempre; 

- Lamentou que só esteja prevista a contratação de vinte funcionários para as 

escolas, uma vez que fazem falta mais, porque infelizmente várias situações vão-se 

multiplicando; 
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- Sempre existiu o apoio da distribuição de bens alimentares e outros para fazer face 

a muitas situações especificas. Não havendo nenhuma novidade nesta área, 

investindo-se muito mais em festas do que no apoio social; 

- A Continuidade da obra da marginal de Caminha não está enquadrada, uma vez 

que a Pólis vai acabar e não está especificado a forma como se irá proceder a esta 

obra. Referiu que o executivo do PSD foi o único que investiu efetivamente na Pólis; 

- A continuidade da parceria com a Fundação de Serralves é dizer aos Caminhenses 

que a Câmara Municipal não está a fazer contenção nenhuma, pelo que não se 

consegue entender o grande beneficio desta parceria; 

- Disse que deve ser repensada a questão da empresa de limpeza urbana, porque 

efetivamente os espaços públicos deixam muito a desejar; 

- No prefácio do GOP e Orçamento não foi feita nenhuma referência às Piscinas 

Municipais, nem que é preciso pagar os acordos das águas, bem como outras 

questões sobre a água que não estão plasmadas neste orçamento; 

- Perguntou se há alguma informação sobre o início do CAO em Vila Praia de 

Âncora; 

- No orçamento faz referência às faturas acumuladas em 2018, no entanto não faz 

referência às faturas de 2017. 

Por todas estas razões e por achar que este orçamento não contempla toda a 

despesa que a Câmara Municipal tem e vai ter, nomeadamente, compromissos já 

assumidos e aprovados em reunião de Câmara, disse que irá votar contra esta 

proposta. 

 

O Senhor Vereador José Presa cumprimentou os presentes, subscreveu a 

intervenção da Senhora Vereadora Liliana Silva e disse que no global o aumento da 

receita está assente no aumento de impostos diretos e em síntese este exercício é 

um pouco demagógico e de resolução de encontro de contas, o que não é 

exequível. Referiu que a receita da água deixará de existir a qualquer momento, por 

entrada em funcionamento da nova empresa Águas do Alto Minho. 
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Neste exercício de apresentação e nos documentos falta um reconhecimento da 

opção estratégica errada de baixar os impostos, quando agora tem que os subir 

novamente, tendo hoje as contas num estado muito pior do que as poderia ter no 

caso de ter mantido o valor de receitas nos últimos cinco anos. 

Referiu a previsão de receita da água no valor de cerca de 2.309.000,00€ e 

saneamento 1.048.000,00€, quando não se sabe durante quantos meses vai receber 

este valor, o que quer dizer que este valor é calculado para encontrar o equilíbrio 

nos documentos, em que o “o papel aguenta tudo”, não se sabendo como se vai 

executar na realidade para fazer face à despesa. 

Colocou as seguintes questões sobre o documento das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2019: 

- Na aquisição de água está prevista a despesa de 1.250.000,00€ para uma receita 

de 2.309.000,00€, ou seja, um valor bruto de margem de 1.059.000.00€. Se o 

executivo fez cálculos até dezembro, não sabendo quanto tempo irá ter a receita, 

prevê e reconhece que vai transferir para a empresa uma receita bruta de mais de 

um milhão de euros por ano; 

- Na rubrica de limpeza urbana – 2.02.25 – outros serviços – há um aumento 

relativamente à previsão do ano anterior de mais de 500 mil euros, tratando-se de 

mais de 33%. Questionou se é uma assunção de que o contrato que teve uma 

redução no passado foi afinal mal pensado e que afinal o serviço prestado não tem 

qualidade necessária, sendo necessário agora pagar mais para o completar; 

- Há uma nova rubrica de saneamento – 2.02.25.04 – que não aparecia no ano 

anterior, no valor de cerca de um milhão de euros. Questionou qual a justificação 

para este valor, quando no ano anterior não está na previsão de despesa; 

- Na rubrica de outros juros – 03.05 – está o valor de 200 mil euros, sendo um valor 

bastante alto e que não está discriminado. Questionou o que são outros juros; 

- Na rubrica 04 de transferências correntes está descrita a Associação de Municípios 

em que no ano anterior tinha 100 mil euros e este ano tem 200 mil euros. 

Questionou qual a justificação para este incremento; 
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- Na rubrica 07.03.03 – outras construções e infraestruturas – na última sob rubrica – 

outros – tem um valor de 1.291.000.00€, tratando-se de um valor bastante alto que 

não está identificado. Questionou a que se destina este valor. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira cumprimentou os presentes e disse que este 

orçamento faz referência ao descongelamento das carreiras e perguntou quando é 

que o executivo pretende fazer efetivamente este descongelamento e se serão 

pagos os retroativos desde janeiro de 2018. 

Perguntou também se os pedidos de mobilidade de carreiras, que têm sido 

apresentados pelos funcionários, estão contemplados neste orçamento para se 

efetuar a mobilidade durante o próximo ano. 

Referiu a previsão de receita através do aumento do IMI e do IRS e disse que o 

município nos últimos anos também beneficiou do aumento das transferências do 

Estado, nomeadamente do FEF, onde em 2013 recebia menos 800 mil euros do que 

recebe atualmente, resultante das melhorias que se tem verificado em termos da 

economia nacional e toda a conjuntura tem proporcionado assim possa acontecer. 

 

O Senhor Presidente disse que foi com muita desilusão que ouviu atentamente a 

argumentação dos Senhores Vereadores do PSD, porque têm responsabilidades 

nestas matérias e seria coerente que dessem contributos para resolver a situação. 

No fundo a tese do PSD é de que é preciso mais dinheiro para a ação social, 

educação e mais trabalhadores para as escolas, mas não se pode ter mais receita 

nem aumentar impostos, o que é uma argumentação de uma “pobreza franciscana”. 

Esta argumentação, para além de pobre, não tem qualquer paralelo, porque há um 

conjunto de fatores que são trazidos que são mentiras. O problema é que depois da 

gestão do PSD a Câmara ficou numa situação terrível, porque há uma dificuldade 

em encontrar soluções. Referiu que não compreendeu onde é que é dada razão ao 

PSD. Este orçamento vem dar razão à necessidade de resolver um problema geral 

da Câmara, de um desequilíbrio estrutural que vem acumulando ao longo dos anos. 

A argumentação de que há cinco anos se vivia mal no país, mas que em Caminha 
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era tudo maravilhoso, é de facto extraordinária perante a realidade. Esclareceu que 

há cinco anos a Câmara Municipal teve que recorrer ao PAEL para pagar dívidas a 

fornecedores no valor de mais de 2 milhões de euros; há cinco anos atrás a Câmara 

Municipal cobrava taxas máximas de impostos, quando o Governo do PSD cortava 

nos salários, nos subsídios de férias e de Natal, nos complementos solidários para 

idosos e colocava sobretaxas no IRS. Ironizou dizendo que em Caminha isso não 

acontecia, porque o PSD tinha uma fronteira à volta do concelho e as pessoas 

viviam muito bem. Talvez por isso é que nessa altura a taxa de desemprego no 

concelho era a mais alta de sempre deste século, com mais de mil desempregados. 

Agora essa taxa diminuiu 70%. Há cinco anos a situação era calamitosa, as pessoas 

não tinham emprego, não tinham esperança, em que a Câmara Municipal estava 

praticamente paralisada, no entanto o PSD cobrava os impostos máximos. Portanto 

em Caminha vivia-se muito mal e de facto este executivo fez uma opção politica de 

baixar os impostos no momento necessário para injetar investimento na comunidade 

e na economia. Referiu que não se trata de uma opção estratégica errada, uma vez 

que atualmente as pessoas vivem melhor com mais rendimentos e é solicitado um 

esforço maior em impostos. 

Explicou que nos anos de gestão do PS a receita dos impostos diretos totalizou 

16.082.000.00€, o que dá uma média por ano de 4.020.000.00€; nos anos de gestão 

do PSD a receita dos impostos diretos totalizou 13.821.000.00€, ou seja, em média, 

este executivo do PS recebeu mais 565 mil euros do que o executivo do PSD. Por 

isso quando se decidiu baixar os impostos sabia-se que não se ia perder receita, 

pelo contrário, a receita iria subir, não havendo irresponsabilidade nenhuma nesta 

matéria. 

A despesa nos últimos quatro anos totaliza 65.380.000.00€, o que em média 

representa 16.300.000.00€ por ano; nos quatro anos anteriores o PSD gastou 

71.720.000.00€, o que dá uma média de 18.000.000.00€ por ano. Este executivo 

gastou em média menos 1.500.000.00€ do que o PSD gastava. Por isso quando se 

reduziu a receita há quatro anos foi para estabilizar a Câmara Municipal dentro do 

possível. 
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A questão das piscinas está resolvida do ponto de vista da tesouraria, uma vez que 

através de acordo, é possível a Câmara só pagar um determinado montante que 

corresponde ao empréstimo bancário que a PPP tem com as piscinas; o que não se 

paga são o conjunto das rendas milionárias e vergonhosas que foram acordadas. 

Este orçamento é o mais duro que é apresentado às pessoas, assumindo-se a 

responsabilidade. A receita da água que está prevista é uma receita que diz respeito 

a um determinado período, assim como a despesa que está prevista pelo mesmo 

período, se acontecer em seis meses, é a seis meses que se reporta, quer a 

despesa, quer a receita, a discrepância que existe entre a receita e a despesa deve-

se a um conjunto de despesas que são da Câmara Municipal, porque na área da 

despesa da água não está contabilizado o que se tem que pagar das obras que 

serão necessárias fazer, dos caudalímetros a colocar e da reposição de redes. 

Relativamente à empresa de limpeza, questionou a razão que leva os Senhores 

Vereadores do PSD a ficarem indignados, uma vez que o PSD trabalhou muito 

tempo com a mesma empresa sem concursos públicos, com adjudicações e ajustes 

diretos. Foi lançado um concurso público, em que concorreram várias as empresas, 

inclusive a empresa prestava o serviço anteriormente, o caderno de encargos foi o 

mesmo e ganhou a empresa que apresentou menos 450 mil euros, o que se deviam 

questionar os Senhores Vereadores era como é possível que a mesma empresa que 

estava a operar anteriormente ter apresentado uma proposta também com menos 

450 mil euros. O valor que consta no orçamento demonstra que este ano não foi 

possível pagar faturas, as quais terão que ser pagas para o próximo ano. 

Perguntou à Senhora Vereadora Liliana Silva a que empresa se referiu a propósito 

da imagem e comunicação. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva respondeu que se referiu à empresa Make it 

Happen, Lda. 

 

O Senhor Presidente disse não perceber a intervenção da Senhora Vereadora 

Liliana Silva, a não ser que haja uma tentativa mesquinha e reduzida de tentar 
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envolver o bom nome da Câmara Municipal e o seu em particular num caso judicial 

que nada tem a ver com a Câmara Municipal de Caminha e que parece que seja 

essa a tese dos comunicados na imprensa. Esclareceu que a empresa Make it 

Happen, Lda trabalhou para o município e já não trabalha há um ano e quatro 

meses. 

Perguntou à Senhora Vereadora Liliana Silva em que situação é que o Presidente ou 

os Senhores Vereadores usaram as viaturas municipais para fins particulares. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva respondeu que há cerca de um mês viu a 

viatura do município em frente a um ginásio. 

 

O Senhor Presidente esclareceu que nunca se desloca no carro do município em 

nenhuma situação, no entanto no dia que o seu carro avariou e teve que usar o do 

município, a Senhora Vereadora Liliana Silva acertou. Explicou que este executivo 

tem orgulho de nunca se servir dos carros públicos, nem dos restaurantes, 

desafiando a Senhora Vereadora Liliana Silva a juntar cinco ou seis refeições de 

todo este mandato que tenha pago com o dinheiro da Câmara, não tendo 

comparação com o que acontecia nos executivos do PSD, onde aconteciam “orgias” 

gastronómicas em restaurantes de todo o país, Espanha e outros países, que era 

uma vergonha para toda a gente; hotéis e viagens na europa e Brasil; comida de 

luxo a qualquer momento e paragens em auto estradas. Reforçou que este 

executivo está muito à vontade, tendo usado o carro do município uma vez para ir ao 

ginásio, porque o seu particular estava avariado e onde a Senhora Vereadora 

conseguiu um grande momento em cinco anos, em que apanhou o Presidente da 

Câmara em atividade pessoal. 

Referiu que estas atitudes fazem mal à politica e às pessoas, e disponibilizou-se 

para entregar a viatura municipal, uma vez que não a usa para nada, deslocando-se 

sempre na viatura particular, mesmo em ações da Câmara Municipal. 
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Explicou que os eventos Caminha Doce e Fado Forte podem não ter grande 

expressão, mas os dois eventos juntos representam uma poupança de cerca de 

cinquenta mil euros. 

Disse que também está preocupado com a escola secundária, por isso é que irá ser 

lançado o segundo concurso, no entanto quando o PSD esteve no executivo não se 

preocupou com a escola, nem fez nada para fazer as obras, assim como a Senhora 

Vereadora Liliana Silva não se preocupou e tinha responsabilidades maiores na 

Câmara Municipal. 

Lamentou a falta de estratégia do PSD, porque quando afirma que o turismo, que é 

uma das grandes industrias de Portugal, só tem atividade três meses no ano, 

justifica tudo sobre o pensamento do PSD, quando o turismo funciona todo ano, 

alimentando a economia e o concelho é marcado por esta atividade, onde os dados 

provam que esta atividade tem vindo a crescer. Cada vez mais está a diminuir a 

diferença entre o número de turistas de verão com os do resto do ano. 

Referiu que a rúbrica da ação social não sobe porque felizmente o concelho está 

melhor e neste momento não está a ser gasto esse dinheiro, no entanto continua-se 

a apoiar as pessoas com o pagamento de despesas conforme é solicitado. 

O empréstimo de médio e longo prazo servirá para pagar o cofinanciamento de 

diversas obras. 

Esclareceu que a subida da taxa de IRS não corresponde à subida de receita, uma 

vez que esta só será cobrada em 2020. 

Reforçou que o PSD deve ser o único partido que defende que baixar impostos é 

mau para as pessoas, no entanto ninguém gosta de aumentar impostos, devendo 

haver bom senso na discussão, dando contributos e apresentando propostas para 

que haja um debate sério sobre as matérias. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que se pode discordar da forma como se 

olha para os problemas e da forma de os resolver, mas num discurso politico intenso 

não se pode dizer coisas que os Vereadores do PSD não disseram, nomeadamente 

que os Vereadores do PSD são contra o aumento de impostos. No entanto a opção 
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de ter baixado os impostos no passado agravou a situação financeira da Câmara, 

verificando-se que foi um erro. Reforçou que os Vereadores do PSD não são contra 

o aumento de impostos, mas sim contra a opção e o trabalho feito durante estes 

últimos cinco anos. 

Referiu que é notório que as finanças da Câmara estão hoje piores do que estavam 

em 2013. 

Admitiu que o executivo do PSD recorreu no passado ao PAEL, no entanto, disse 

que irá aguardar o que o futuro reserva perante estes dados, bem como a forma 

como será efetuado o plano de saneamento financeiro da Câmara Municipal. 

Solicitou novamente esclarecimentos sobre a rubrica do saneamento, Associação de 

Municípios, outras infraestruturas e a última rubrica do orçamento das despesas 

(outras despesas de capital). 

 

O Senhor Presidente esclareceu que no plano de saneamento financeiro da 

Câmara Municipal e de acordo com a Lei, o que está previsto é um pedido de 

empréstimo para pagar dívidas aos fornecedores, portanto isso acontecerá e justifica 

que desde já se adiante, o aumento do IMI, para estes valores, obrigatório nestas 

situações. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que isso quer dizer que tanto no passado, 

como atualmente, recorre-se aos meios necessários e vigentes para poder fazer 

face às despesas. É tão criticável no passado, como no presente. 

 

O Senhor Presidente esclareceu que não critica, apenas diz que há um contexto de 

dificuldade que já existia antes deste executivo tomar posse. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que não tem medo de ameaças, nem a 

intimidam, e, portanto, está perfeitamente tranquila relativamente a tudo o que disse. 

Foi com a mesma desilusão que ouviu o Senhor Presidente e toda a sua 

argumentação, uma vez que ao fim de cinco anos dá a sensação que se está a ler 



 

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

Ata 22/18 de 31/10/2018 
 

 

17

exatamente os mesmos documentos e o Senhor Presidente, apesar de saber que 

certas questões são mentira, insiste nos mesmos argumentos. 

Esclareceu que a Câmara Municipal teve que recorrer ao PAEL para pagar a água, 

conforme ocorreu pelo país fora tendo os municípios recorrido a este programa 

criado pelo Governo para resolver o problema da água. Portanto são questões 

diferentes que nada tem a ver com um plano de saneamento financeiro. Referiu que 

a Câmara Municipal está numa situação terrível neste momento e o Senhor 

Presidente está em funções há cinco anos, não tendo conseguido fazer nada e 

continua a culpar o passado. 

Recordou que o Senhor Vereador Rui Teixeira disse na altura que baixar os 

impostos era uma questão muito sensível, porque não havia receita para a despesa 

e mesmo assim o Senhor Presidente decidiu descer os impostos e ao mesmo tempo 

aumentar às despesas. A Câmara Municipal tem apresentado sucessivos prejuízos 

porque efetivamente foi feita mais despesa do que a receita, os orçamentos foram 

mal calculados e os Vereadores do PSD nunca foram ouvidos. Este orçamento tem 

muita receita empolada, o que pode dar um resultado muito mal. 

Esclareceu que já há quatro anos que fala da empresa Make it Happen, Lda, tendo 

perguntado várias vezes de que assessoria se tratava, uma vez que ninguém via 

alguém ligado à empresa no edifício da Câmara Municipal, na altura, solicitou o 

relatório da sua atividade, tendo agora, coincidido, com uma noticia sobre esta 

mesma empresa. 

Esclareceu também que não ia falar da questão do carro, no entanto o Senhor 

Presidente é que perguntou, bem como colocou no preâmbulo do orçamento a 

questão da moralização das viaturas. 

Disse que houve há uns anos uma denúncia anónima sobre as questões de 

despesas de representação e deslocações, que foi investigada e muito propalada, 

no entanto não deu em nada, uma vez que ninguém provou nada, foram acusações 

gravíssimas não provadas e que o Senhor Presidente ao fim de quatro anos insiste 

em fazê-las. 
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Concordou que se deve apostar no turismo, mas lamentou que na parte da 

economia não tenha uma opção clara de uma estratégia para se apoiar também as 

empresas e o investimento. 

Disse ser grave que o Senhor Presidente afirme que não é preciso aumentar a 

rubrica da ação social, porque não está a ser usada, uma vez que o concelho está 

melhor, quando na verdade é dito às pessoas que os apoios são negados porque 

não há dinheiro, havendo dificuldades sérias no concelho. 

Esclareceu que nunca foi Vereadora com funções maiores na Câmara Municipal, 

tendo exercido apenas funções de Vereadora em substituição nas reuniões de 

Câmara. 

 

O Senhor Presidente esclareceu que a rubrica da ação social serve para pagar 

despesas com gás, água e eletricidade, a qual não tem sido usada ao limite que tem 

sido prevista. 

Referiu que a questão das despesas de representação, deslocações e utilização das 

viaturas municipais é muito rigorosa neste executivo, usando as viaturas particulares 

em 99,9% das circunstâncias de serviço municipal. As refeições pagas pelo 

município contam-se pelos dedos de uma mão, sendo uma regra fundamental na 

atuação deste executivo. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva esclareceu que relativamente às refeições não 

disse que o executivo está a gastar muito dinheiro em refeições, mas sim que em 

diferentes balancetes há despesas em restaurantes. A questão das viaturas prende-

se com o facto de um 2013 o parque automóvel estar em condições e atualmente 

está vergonhoso. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira disse que efetivamente a Senhora Vereadora 

Liliana Silva não teve responsabilidades maiores nos executivos do PSD, mas ele 

próprio teve, na qualidade de Vereador em regime de permanência, com pelouros 

atribuídos, tendo a consciência muito tranquila, apesar das acusações que o Senhor 
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Presidente fez, o que lhe fica mal, porque as despesas que  eventualmente terá visto 

foram feitas em atividades que as pessoas estavam envolvidas em representação do 

município, as quais são legitimas, assim como o Senhor Presidente quando está 

nessa situação também tem a legitimidade para imputar esse tipo de despesas ao 

município. Referiu que também utilizou a sua viatura pessoal em muitas situações, 

nem solicitou ao município nenhuma ajuda de custo durante os dez anos que 

exerceu funções. Reforçou que tem a consciência muito tranquila, não se 

enquadrando nesse tipo de discurso do Senhor Presidente. Referiu que, por 

exemplo, uma viagem ao Brasil, referida pelo Senhor Presidente, foi feita pela 

Senhora Presidente da Câmara na altura numa deslocação ao Rio de Janeiro para 

participar na Feira Internacional de Imobiliário, na qual também estava presente o 

atual Primeiro-Ministro, na altura enquanto Presidente da Câmara Municipal de 

Lisboa, a representar também o seu município. Portanto se a Presidente da Câmara 

na altura agiu mal, também o atual Primeiro-Ministro agiu mal. 

Referiu que não ouviu a Senhora Vereadora Liliana Silva dizer que Caminha estava 

muito bem em 2013, isto porque a conjuntura era má em todo o país e era muito 

mais difícil gerir na altura. 

Esclareceu que as taxas em 2013 não eram as máximas, no entanto agora vão ser. 

Relativamente à questão do PAEL, recordou que foi para resolver a questão da água 

que o Senhor Presidente sabe como nasceu esse problema em 2001 e não vale a 

pena estar a culpar alguém, tendo-se tentado resolver o problema como o Senhor 

Presidente também está a tentar resolver determinados problemas. 

Solicitou novamente o esclarecimento das questões do descongelamento das 

carreiras e também das mobilidades. 

 

O Senhor Presidente esclareceu que essas matérias de pessoal estão a aguardar o 

que o Orçamento do Estado para 2019 irá prever, no entanto estará resolvido até 

final do ano. 
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido esclareceu que o SIADAP tem atrasado 

todo o processo, estando na fase final de atribuição de avaliações. Houve várias 

situações que atrasaram o processo, inclusive na parte final houve trabalhadores a 

solicitar arrastamentos de nota que não tinham. Houve também a necessidade de 

fixar objetivos para o biénio de 2017/2018. O processo de SIADAP 2017/2018 ficará 

concluído até final do ano. Será aplicada a retroatividade se houver condições para 

isso. Referiu que o quadro pessoal é fixado em função das necessidades de 

recursos e é o instrumento que define as mobilidades inter carreiras se houver as 

condições para esse fim. 

 

O Senhor Vereador Paulo Pereira referiu que já há trabalhadores a 

desempenharem funções de outras categorias profissionais. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido respondeu que tem muitas dúvidas que 

aconteça essa situação. 

 

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

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

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

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva leu a seguinte declaração de voto: 

“Declaração de Voto 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2019 

Esta reunião extraordinária de 31.10.2018 ficará na história democrática do 

Município de Caminha como sendo o dia em que o executivo socialista, usando da 

mesma retorica do passado, apresenta um orçamento onde dizem que a despesa 

iguala a receita. 

Mas isso foi o que os senhores sempre disseram em todos os orçamentos. 
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Sejamos claros, maquilhar os vossos orçamentos e denegrir os do passado sempre 

foi a vossa arte ou a vossa artimanha politica no argumentário que prefacia todos os 

GOP apresentados sob a sua responsabilidade. 

Mas o PSD avisou que os orçamentos estavam mal elaborados, com imensas 

gralhas e a prova é que surgiram os prejuízos: 

- de 1,7 milhões € em 2014; 

- de 1,5 milhões € em 2015; 

- de 1 milhão € em 2016; 

- de 2 milhões € em 2017; 

Justifiquem o que justificarem, todos entenderão que prejuízos são despesas a mais 

do que as receitas, e sempre foi assim na vossa gestão. Então o que falhou nos 

anos anteriores se os orçamentos eram sempre tão floridos, desde slim fits, até 

musculados?  

Tudo um fiasco. Exatamente como este já se antevê. 

Tentam agora dizer que o contexto do País e do Concelho em 2013 sensibilizou o 

executivo para a redução do IMI e do IRS, mas será que os fornecedores têm 

alguma coisa a ver com isso? 

É que os senhores reduziram a receita, é verdade, mas deixaram de pagar a quem 

deviam e os fornecedores agoniam à espera dos seus pagamentos, prova disso é o 

facto de Caminha ser hoje um dos concelhos pior pagadores do País, com um prazo 

médio de pagamento de cerca de 250 dias. 

Este GOP para 2019 é um autêntico exercício teórico de mais um orçamento que 

não prevê a despesa toda que irão ter e empola a receita de forma brutal. 

Reparem só: 

Ao longo de 2018 a câmara deixou de pagar as faturas da água e as prestações de 

99 mil e de 49 mil euros, o que dará cerca de 150 mil euros mensal, em prestações 

e um valor também mensal de cerca de 100 mil euros das faturas da água e 

saneamento e conseguiu ver aprovada nos órgãos autárquicos essa suspensão de 

pagamento, tendo ficado adiada para janeiro de 2019. 
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Esta situação não está plasmada nem no prefácio deste orçamento, nem presente 

nos documentos contabilísticos de suporte. 

Mais grave é que neste orçamento falam na receita da água face aos valores 

atualizados pela tabela da Câmara de Viana do Castelo, agora revista num quadro 

apresentado que mal se percebe porque não retrata o valor inicial e a proposta 

pretendida. Lembramos ainda que, o que estava previsto no contrato com a nova 

empresa era o aumento gradual durante 4 anos e o que o sr. Presidente hoje nos 

traz é uma passagem direta para a tabela máxima.  

Está a contabilizar uma receita até dezembro de 2019, que não irá entrar nos cofres 

do Município porque, entretanto, a empresa pública será constituída. Para além de 

ser grave o roubo declarado aos munícipes, aumentando a água sem justificação 

credível, também é lamentável que empolem a receita com valores que jamais irão 

receber, a não ser que assumam que a empresa será um Flop. 

Dizem na página II do prefácio que a Câmara Municipal sempre evidenciou 

tremendas dificuldades financeiras. E nós agora perguntamos, mas haveria alguma 

Câmara que não tenha tido dificuldades financeiras a partir de 2008, que culminou 

num regaste financeiro internacional. 

Mesmo assim, a Câmara de Caminha teve anos de fortíssimos investimentos, por 

exemplo, passou de um património de cerca de 18 milhões para cerca de 94 

milhões.  

Em concreto podemos dizer que só a Câmara Municipal de Caminha é que tem 

vindo a cair nos últimos 4 anos quando comparada com as restantes Câmaras do 

distrito que tiveram resultados de exploração positivos.  

Aliás Caminha figura, ao momento, após 5 anos da sua governação, no ranking de 

Municípios com maior índice de dívida do País. 

Dedica o executivo parte da página II a referir ter revogado contratos, moralizado a 

utilização de viaturas, etc. Saberá este executivo o estado do parque automóvel 

herdado em 2002 para todos os serviços operacionais do Município? Tendo, no 

entanto, após um grande esforço do executivo do PSD, herdadas viaturas em 

condições. 
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O que podemos constatar hoje é que face aos prejuízos apresentados nas 

prestações de contas, o parque automóvel do Município foi das áreas que mais 

sofreram, apresentando-se devoluto, algumas viaturas sem arranjo e as empresas 

mecânicas do concelho a negarem-se a prestar-lhe serviços por incumprimentos 

reiterados nos pagamentos. 

Não é justo que 6 anos depois este executivo ainda se entretenha a elaborar planos 

e orçamentos dedicando mais tempo a falar do passado do que a explicar como 

consegue fazer planos floridos que depois dão contas de gerência catastróficas. 

Um orçamento e um plano são documentos importantes se forem elaborados com 

seriedade politica, mas este, tal como todos os vossos anteriores desde 2014, têm 

sido instrumentos de combate politico e acusação constante que se torna 

confrangedor apenas servindo para alimentar intrigas politicas. 

Na página XI do prefácio fala em dar continuidade à marginal de Caminha sem 

nunca explicar a anunciada extinção da sociedade Polis e era aquela entidade que 

tinha em mãos o concurso de ideias vencedor.  

Sobre este assunto, não há uma única explicação que coincida com o plasmado nos 

documentos do orçamento. 

Aliás, com a extinção da Pólis, fica então concretizado a verdade absoluta de que o 

único executivo que realmente investiu na Pólis foi o do PSD, com a contribuição de 

500 mil euros. O investimento dos executivos PS, nesta sociedade, foi zero. Limitou-

se a usufruir da doce herança que lhe deixaram e daí colher os louros, sem os 

partilhar. 

Nem uma palavra sobre a Polis, sobre o seu fim e como irá ser feita a transição dos 

projetos aprovados para o concelho de Caminha. 

Num momento difícil da Câmara, vangloriar-se com o apoio à Fundação Serralves, 

que nem ao concelho pertence, é no mínimo desacreditar as boas intenções de 

contenção. 

Concluindo, este é um orçamento marcado por: 

- Aumento brutal de impostos (IMI e IRS); 

- Aumento brutal do preço da Água; 
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- Inexistência de dotações orçamentais para fazer face a compromissos assumidos 

em 2018; 

- Aumento fictício da receita, com base em rúbricas impossíveis de concretizar; 

- Com este aumento empolado da receita já se antevê que estamos perante mais 

um orçamento que levará a um ano com assinaláveis prejuízos financeiros, que 

implicarão, obrigatoriamente, o Resgate Financeiro do Município; 

Uma vez mais, estamos perante um orçamento e GOP sem estratégia e que 

continuará a hipotecar o futuro de todos os Caminhenses. 

Só podemos dizer, mais uma vez, nós avisamos! 

Por todos os motivos supra descritos votamos contra este orçamento. 

Caminha, 31 de outubro de 2018 

Os vereadores, do PSD 

José Presa 

Paulo Pereira 

Liliana Silva” 

 

PROPOSTA N.º 2 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS; 

 

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

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

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

do intervalo definido na alínea c) do n.º 1 do referido artigo. 

Deste modo, e atendendo à intenção de apresentação de Plano de Saneamento 

Financeiro que obriga à maximização dos impostos locais, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere aprovar que as taxas sejam fixadas nos termos a seguir expostos: 

- Prédios Rústicos: 0,8%; 

- Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,45%. 

Propõe-se ainda: 
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- Ao abrigo do n.º 8 do referido artigo e diploma, aplicar a taxa de 0,5% aos prédios 

urbanos avaliados que se encontrem devolutos ou que configurem risco para 

pessoas e bens, de acordo com parecer da Proteção Civil Municipal, bem como 

prédios em incumprimento de obras coercivas; 

- Ao abrigo do n.º 12 do referido artigo e diploma, a aplicação de uma redução de 

50% da taxa aos prédios classificados como de interesse público, de valor municipal 

ou património cultural e outros imóveis reabilitados que detenham certificado de 

eficiência energética máxima. 

Mais se propõe que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal, 

nos termos da Lei. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva perguntou se este ano não teria sido uma boa 

oportunidade para se tentar incluir o IMI familiar no Concelho de Caminha, por forma 

a proteger as famílias com filhos, as quais passam muitas dificuldades. 

 

O Senhor Presidente respondeu que a proposta é a que foi apresentada e não 

outra. 

 

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

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

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

 

O Senhor Vereador José Presa fez a seguinte declaração de voto verbal: 

“Percebemos que uma forma direta e objetiva de aumentar receitas é o aumento de 

impostos. O nosso voto contra reflete-se naquilo que consideramos ser uma politica 

dos últimos cinco anos, que anteriormente reduziu algo que nós discordamos que 

tenha sido reduzido, e que implica agora a passagem para a tarifa máxima” 

 

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

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS RELATIVA AOS RENDIMENTOS DO ANO 
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DE 2019; 

 

Determina o artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que os municípios têm 

direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% do IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos 

rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta 

líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do CIRS. 

A participação referida anteriormente depende de deliberação sobre a percentagem 

de IRS pretendida pelo município, a qual é comunicada por via eletrónica, pela 

respetiva Câmara Municipal, à Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano 

anterior àquele a que respeitam os rendimentos, de acordo com o n.º2 do referido 

artigo e diploma. 

Compete à Câmara Municipal deliberar sobre a participação variável do IRS relativa 

aos rendimentos do ano de 2019 e remeter a proposta à Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar que a participação a 

vigorar os rendimentos de 2019 com reflexos nas transferências para o Município 

apenas em 2020, seja de 5%, atendendo à intenção de elaboração de Plano de 

Saneamento que obriga a maximização de impostos locais. 

Mais se propõe que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal, 

nos termos da Lei. 

 

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

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

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

 

O Senhor Vereador José Presa fez a seguinte declaração de voto verbal: 

“Percebemos que uma forma direta e objetiva de aumentar receitas é o aumento de 

impostos. O nosso voto contra reflete-se naquilo que consideramos ser uma politica 
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dos últimos cinco anos, que anteriormente reduziu algo que nós discordamos que 

tenha sido reduzido, e que implica agora a passagem para a tarifa máxima” 

 

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

LANÇAMENTO DE UMA DERRAMA RELATIVA AOS LUCROS TRIBUTÁVEIS 

DE 2018; 

 

Determina o artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que os municípios 

podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5%, 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC). 

Esta deliberação deverá ser comunicada, por via eletrónica, pela Câmara Municipal 

à Autoridade Tributária até 31 de dezembro do ano anterior ao da cobrança. 

Compete à Câmara Municipal deliberar o lançamento de uma derrama relativa aos 

lucros tributáveis de 2018 e remeter a proposta à Assembleia Municipal, nos termos 

da alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar que a percentagem se 

fixe nos 1,5% e se isente as empresas que tenham criado postos de trabalho, as 

novas empresas com sede em Caminha e criadas no Município, bem como os 

sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não tenha ultrapassado 

os € 60.000,00. 

Mais se propõe que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal, 

nos termos da Lei. 

 

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

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

dos Senhores Vereadores José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva e 0 abstenções. 
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O Senhor Vereador José Presa fez a seguinte declaração de voto verbal: “Votamos 

contra porque consideramos que o município continua a não ter uma estratégia de 

apoio ao desenvolvimento empresarial no concelho, o que está plasmado nesta 

decisão.” 

 

PROPOSTA N.º 5 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 

TAXA MUNICIPAL DE DIRETOS DE PASSAGEM (TMDP); 

 

Determina a Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei da Comunicações Eletrónicas) e 

respetivas atualizações, no seu artigo 106.º a existência de uma Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem, a qual é determinada com base na aplicação de um 

percentual sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao pública, até um máximo de 

0,25%. 

Sendo esta uma receita enquadrável na alínea m) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, propõe-se que Câmara Municipal delibere fixar a Taxa Municipal 

de Direitos de Passagem em 0,25€ e remeter a proposta à Assembleia Municipal, 

nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 6 – ALTERAÇÃO DAS TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E 

DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS; 

 

Considerando o Contrato de Parceria Pública a celebrar entre o Estado Português e 

os Municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de coura, Ponte de Lima, 

Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira, aprovado pela Assembleia 
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Municipal em 28/09/2018, sendo o objetivo a constituição do Sistema de Águas do 

Alto Minho, a concretizar-se durante o ano de 2019; 

Considerando que o Contrato de Gestão refere no seu artigo 25.º a estrutura tarifária 

remetendo para o seu anexo VI – Modelo de convergência tarifária, onde informa 

que todos os municípios terão os mesmos valores e estrutura, incluindo escalões e 

tipologias de utilizadores; 

Considerando que os valores das tarifas do Município de Caminha se encontram 

distantes dos valores a serem praticados pela nova entidade exploradora dos 

referidos serviços; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar os quadros em anexo, que 

uma cópia fica a fazer parte integrante da ata, com a nova estrutura tarifária e 

valores (tarifas de disponibilidade de ligação à rede de água e de águas residuais e 

de consumo de água e serviço de drenagem e tratamento de águas residuais), 

mantendo-se os valores das restantes tarifas/taxas constantes do Regulamento em 

vigor, para vigorar a partir do dia 1 de janeiro de 2019. 

 

O Senhor Presidente esclareceu que esta proposta vai ao encontro de igualar as 

tarifas às que são praticadas em Viana do Castelo, conforme o acordo da parceria 

para constituição da empresa Águas do Alto Minho. 

Esclareceu também que nunca foi dito que a aplicação das tarifas seria gradual. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que a proposta de criação da empresa 

Águas do Alto Minho refere que o aumento das tarifas seria gradual até ao valor 

praticado em Viana do Castelo. Esse aumento estava baseado numa série de 

pressupostos inerentes à criação da nova empresa, onde seria imputada uma 

determinada despesa. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que é um facto que o aumento das tarifas do 

consumo doméstico é muito elevado, no entanto o aumento das tarifas para o 

consumo empresarial é brutalmente elevado, o que irá ter um enorme impacto nas 
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contas das empresas do concelho, que já se têm deparado com algumas 

dificuldades e que irão ser agravadas com estas tarifas. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido esclareceu que as tarifas de água tinham 

vários escalões, em que dois desses escalões tinham tarifas inferiores ao custo da 

água para o município, o que provocou as dívidas de água. O tarifário proposto 

mantem um escalão com uma tarifa que é cerca de metade do custo da água no 

concelho, tendo em conta os consumos médios de água. As situações em que o 

consumo se faça ao nível do primeiro escalão, o montante do aumento não chega a 

cinco euros, no entanto nos consumos elevados há aumentos significativos. Referiu 

que a rede de água e saneamento é extremamente velha com perdas muito 

grandes, não cumprindo as regras de distribuição de água, portanto este tarifário é o 

que se entende como minimamente necessário para que se faça um investimento de 

reposição de rede de água, e com ou sem a empresa, esta questão colocar-se-ia 

sempre. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que umas vezes se referem a valores e 

outras vezes a percentagens, conforme interessa no momento. Disse também que 

conhece casos de faturas de 450,00€ + IVA que passarão para 980,00€ + IVA, ou 

seja mais de 100% de aumento. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido esclareceu que o aumento no primeiro 

escalão é de um terço. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que continua a achar estes aumentos 

brutais. Referiu que a única justificação para estes aumentos é dada uma 

informação da Chefe de Divisão de Finanças e Administração numa única frase. 

 

O Senhor Presidente disse que a proposta não necessita de ser submetida à 

aprovação da Assembleia Municipal. 
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A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente dos 

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

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

 

PROPOSTA N.º 7 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO PARA 

O EXERCÍCIO DE 2019; 

 

Nos termos do n.º 1, do art.º 50º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro, propõe-se que 

a Câmara Municipal delibere autorizar a contração de um empréstimo de curto prazo 

para ocorrer a dificuldades de tesouraria, no valor de 385.297,00€, devendo para tal, 

e de acordo com o n.º 5, do art.º 49º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, ser 

consultadas pelo menos três instituições bancárias. 

Propõe-se ainda que a Câmara Municipal delibere aprovar o convite, onde estão 

definidas as condições do empréstimo a contrair, a enviar às instituições bancárias 

com agencias no Concelho de Caminha. 

Após resposta das condições praticadas pelas instituições consultadas será dado 

conhecimento ao órgão executivo para posterior pedido de autorização à 

Assembleia Municipal. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 8 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL O 

MAPA DE PESSOAL PARA 2019; 

 

Nos termos da alínea ccc), do n.º1, do art.º 33º, da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, 

articulado com a alínea o), n.º 1, do art.º 25º, compete à Câmara Municipal apreciar 

e submeter à aprovação da Assembleia Municipal matérias da sua competência. 
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Assim, o mapa de pessoal é tido como um importantíssimo instrumento de gestão e 

planeamento dos recursos humanos, com vista a assegurar as necessidades 

resultantes do desenvolvimento do Município. 

O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal como instrumento de gestão e 

planeamento é elaborado nos termos do art.º 29 da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP) e prevê os pontos de trabalho necessários para o 

desenvolvimento das atividades das respetivas unidades e subunidades orgânicas. 

Nos termos do n.º 4 do referido art.º 29º da LTFP, o Mapa de Pessoal é aprovado 

pela entidade competente para aprovação da proposta do orçamento. 

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

Assembleia Municipal a presente proposta de Mapa de Pessoal para 2019 que uma 

cópia fica a fazer parte integrante da ata. 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 9 – APROVAR SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 

PROPOSTA DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR A 

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

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

MARÇO; 

 

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

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

atraso das entidades públicas; 

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

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

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

inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 
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n.º 197/99, de 8 de junho, a competência referida na alínea c) do n.º1 pode ser 

delegada no presidente de câmara.” 

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

Municipal a proposta de delegação de competência no Presidente da Câmara 

Municipal  para a autorização prévia de compromissos plurianuais, nas situações em 

que o valor do compromisso é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 

1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (€ 99.759,58), de forma a 

tornar mais céleres os procedimentos que envolvam a assunção de tais 

compromissos plurianuais, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 6 da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, na redação atual; 

Mais se propõe que a presente deliberação produza efeitos a partir do dia 1 de 

janeiro de 2019 e até 31 de dezembro de 2019. 

A assunção de compromissos plurianuais a coberto da delegação que ora se 

propõe, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no número 

anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/12, de 

21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de 

despesas; 

Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma 

informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da 

delegação que ora se propõe. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que os Vereadores do PSD vão votar 

contra esta proposta como forma de protesto perante tudo aquilo que não tem sido 

feito, nomeadamente a entrega da informação à Assembleia Municipal, uma vez que 

os deputados municipais têm solicitado essa informação várias vezes e nunca lhe foi 

fornecida. 

 

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

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

dos Senhores Vereadores José Presa, Paulo Pereira e Liliana Silva e 0 abstenções. 
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PROPOSTA N.º 10 – ALTERAÇÃO DE DATA DA FEIRA SEMANAL DE VILA 

PRAIA DE ÂNCORA – RATIFICAÇÃO; 

 

Nos termos do n.º 3, do art.º 3º, do Regulamento Municipal das Feiras do Município 

de Caminha, sempre que um dia da feira semanal coincida com dia feriado, poderá a 

Câmara Municipal deliberar a sua alteração. 

Considerando que o dia habitual de realização da feira de Vila Praia de Âncora é á 

quinta-feira, e considerando ainda que o próximo dia 1 de novembro de 2018 

coincide com dia feriado religioso (dia de todos os santos) e ainda com a realização 

da feira anual do dia de todos os santos, que se realiza em Caminha; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara do dia 24/10/2018 que deferiu a alteração da data da feira em 

causa para o dia 3 de novembro de 2018 (sábado). 

 

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

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

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

 

PROPOSTA N.º 11 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA; 

 

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta minuta 

de ata, propõe-se a sua aprovação. 

 

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

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

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

 

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

quando eram 17 horas e 30 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 
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lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, 

Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 31 de outubro de 2018 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 

 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


