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ATA NÚMERO 36/13-17 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA UM DE 

ABRIL DO ANO DOIS MIL E QUINZE. 

 

Ao primeiro dia do mês de Abril do ano dois mil e quinze, no Salão Nobre dos Paços 

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

SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores Vereadores 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, ANA SOFIA GARCIA  BARROS 

SÃO JOÃO, RUI PEDRO TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA, FLA MIANO 

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

CUNHA PÊGO. 

 

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

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

O Senhor Presidente  cumprimentou todos os Vereadores, funcionários da Câmara, 

comunicação social e o público presente, de seguida deu posse à Senhora 

Vereadora Vanda Maria da Cunha Pêgo.  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

Senhores Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  cumprimentou os presentes e entregou um 

dossiê com o processo de revisão do PDM ao Senhor Vereador Flamiano Martins e 
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explicou que se trata de uma proposta preliminar que está contínuo 

aperfeiçoamento, portanto não é ainda a proposta definitiva para discussão pública. 

Referiu que é a versão mais atualizada da inicial, uma vez que já contem as 

sugestões que entretanto foram chegando das juntas de freguesia. 

 

O Senhor Presidente informou que o laço azul que algumas pessoas tem ao peito 

trata-se de uma ação de sensibilização da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Caminha para os maus tratos na infância.  

Referiu que no próximo sábado irá ter lugar a Maior Mesa de Páscoa do País, um 

evento organizado pelo Movimento de Empresários, pela Câmara Municipal e pela 

Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora, este ano com um número recorde de 

inscritos. Explicou que todas as entidades estão empenhadas para que seja um 

grande evento, uma vez que a programação e a divulgação tem corrido bem. 

Felicitou o Movimento de Empresários, a Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora 

e os serviços da Câmara Municipal pelo empenho e colaboração na organização do 

evento. Informou que irá estar presente no evento o Senhor Secretário de Estado da 

Industria Agroalimentar, Dr. Nuno Vieira Brito.  

Informou que até ao momento, do empréstimo bancário para pagamento de 

sentenças judiciais, foram mobilizados 266 164,90€ (duzentos e sessenta e seis mil, 

cento e sessenta e quatro euros e noventa cêntimos) que dizem respeito ao 

processo da funcionária Teresa Amorim e ao processo do Âncora Praia Futebol 

Clube. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou qual o valor em causa para cada 

um dos processos. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que no processo da funcionária Teresa Amorim 

foram pagos 20 949,00€ (vinte mil, novecentos e quarenta e nove euros). 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou se o valor não era cerca de 

80 000,00€ (oitenta mil euros), conforme anunciado anteriormente. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que esse valor, indicado pelos recursos humanos, 

verificou-se que estava errado.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que se continua a veicular notícias que 

posteriormente não são verdade. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a questão prende-se com o facto de se estar 

a mobilizar 266 164,90€ (duzentos e sessenta e seis mil, cento e sessenta e quatro 

euros e noventa cêntimos) para pagar dívidas judiciais que o anterior executivo 

deixou ao Município; possivelmente terão que mobilizar mais e provavelmente gastar 

o milhão de euros. Referiu que no caso do processo da funcionária Teresa Amorim, 

aquilo que fez foi o que qualquer gestor tem que fazer, solicitou informação aos 

serviços de modo a perceber qual o valor que teria de pagar. Explicou que dos 

recursos humanos foi informado de um determinado valor, conforme consta de uma 

informação, mais tarde entendeu o departamento jurídico pronunciar-se sobre a 

matéria, discordando daqueles cálculos. Disse que nas suas funções de Presidente 

da Câmara tem o dever de zelar pelos interesses do Município, tendo pago uma 

sentença judicial que não provocou, com o cuidado de não pagar um cêntimo a mais 

do Município e dos Munícipes. O cálculo foi feito pelo departamento jurídico, que em 

conjunto com o advogado da parte contrária, chegaram a esse valor. Disse que o 

que mais o preocupa é o facto de ter de pagar dívidas irresponsáveis deixadas a 

este executivo. 

Informou que o ferryboat irá retomar o seu funcionamento na sexta-feira às 16 horas, 

parado há cerca de um ano devido a vários problemas de assoreamento. Explicou 

que uma dragagem do canal de navegação era incomportável em orçamento, uma 

vez que ao longo de dois mil e catorze foi feito um exercício de poupança extremo 

que permitisse acorrer a outras situações. Todo esse esforço de poupança tem 
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resultados no presente, tendo sido possível suportar os custos de uma dragagem do 

cais de atracação num total de cerca 72 000,00€. Referiu que colocou a questão aos 

governos de Portugal e Espanha e ao Município de La Guardia, nenhum entendeu 

ter a capacidade de resolver o problema, tendo o Município de Caminha assumido 

os custos. Explicou que o ferryboat vai retomar o funcionamento, condicionado, aos 

constantes trabalhos de limpeza do canal. Informou que durante o mês de abril não 

serão cobrados bilhetes no ferryboat como forma de potenciar e dinamizar esta 

ligação.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  cumprimentou os presentes e congratulou-se 

com o facto de o ferryboat voltar a navegar, ainda que de forma condicionada.  

Relativamente à mesa de Páscoa, deixou o seu lamento público pelo facto de ter 

recebido um convite da Câmara Municipal que não faz qualquer referência ao 

Movimento de Empresários nem à Junta de Freguesia, uma vez que o Senhor 

Presidente convida em nome próprio não frisando os parceiros deste evento.  

Alertou que as passadeiras na N13 junto ao cais dos pescadores e ao Hotel Porta do 

Sol tem falta de iluminação à noite, criando alguns problemas.  

Relativamente às dívidas irresponsáveis referidas, perguntou ao Senhor Presidente 

se conhece o processo do Âncora Praia Futebol Clube e se sabe o porquê do 

Âncora Praia não ter pago, na hora, à empresa respetiva e passou a explicar: “A 

Câmara deu-lhe um cheque de duzentos e quarenta e cinco mil euros, conforme 

estava protocolado, para que isso fosse pago, no entanto, a empresa entrou em 

falência e depois não pôde pagar, na altura, os dirigentes do Âncora Praia 

devolveram o cheque à Câmara e foi a Câmara Municipal e o Âncora Praia que 

colocaram a questão, a quem tinham de pagar, mas o dinheiro já estava do lado de 

cá, já tinha voltado para a Câmara… Quando saiu a sentença, não foi uma sentença 

de irresponsabilidade, antes pelo contrário.” 

A Senhora Vereadora concluiu dizendo que por isso não achava correto falarem em 

dívidas irresponsáveis. 
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Relativamente à dívida da funcionária Teresa Amorim, disse que os valores 

anteriormente anunciados deram motivos para encher jornais e atacar o anterior 

executivo, mas muito bem que foi verificado que esse valor não era correto. 

Perguntou qual o valor a pagar à funcionária Teresa Amorim se a sentença tivesse 

sido paga quando foi proferida em maio de dois mil e catorze. 

Perguntou qual a situação da Chefe de Divisão de Administração e Finanças, uma 

vez que tinha visto publicado em Diário da Republica o concurso e se a funcionária 

Sandra Ferreira continuava a ser Chefe de Divisão Financeira, visto que estava em 

regime de substituição e já tinha acabado a vinte e cinco de fevereiro. Perguntou 

ainda se no momento era ou não Chefe de Divisão. Disse que é importante ser 

esclarecida, uma vez que há propostas que envolvem este assunto. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a funcionária Sandra Ferreira é Chefe de 

Divisão e que assinou a sua prorrogação. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que relativamente ao concurso que vai 

abrir para Chefe de Divisão, já se sabe à partida quem vai ganhar. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que não, não há concursos com prognósticos. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que a Associação de Pescadores está 

preocupada com a colocação da areia da dragagem do ferryboat e perguntou o que 

estão a pensar fazer em relação a essa areia, se vai ser recolhida ou vai ficar no 

local onde está a ser colocada. 

Relativamente aos contratos realizados pela Câmara, disse entender que esses 

contratos devem ser apresentados em reunião de Câmara formalmente. 

Disse que teve conhecimento do pacto transfronteiriço e que gostaria de saber em 

que consiste esse pacto, uma vez que quando deixou de exercer funções na 

Câmara Municipal havia uma equipa a preparar o projeto “O Minho que nos une” que 

não teve mais desenvolvimento; perguntou se essa equipa continua a elaborar 
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projetos ligados ao Rio Minho e que projetos poderão ser apresentados nesse 

âmbito. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que o pacto existente neste momento é um pacto 

de intenções, junta os municípios numa intenção de poderem ter projetos comuns a 

candidatar aos fundos comunitários, nomeadamente o Interreg. Aquilo que foi 

solicitado a cada uns dos serviços é que juntassem pequenos projetos com 

interesse a incluir em futuras candidaturas. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que o primeiro propósito do 

documento que foi assinado é a necessidade de alertar que os fundos Interreg 

sejam aplicados na ribeira Minho em projetos transfronteiriços, uma vez que no 

passado esses fundos foram aplicados exatamente na ribeira Minho. Referiu que a 

grande preocupação destes Municípios é de fazer saber junto das entidades que 

gerem esses fundos transfronteiriços que são para investimentos nas zonas de 

fronteira. 

 

O Senhor Presidente  explicou que está a ser estudada uma solução em conjunto 

com a Agência Portuguesa do Ambiente e Associação de Pescadores para retirar a 

areia do local onde está a ser colocada de modo a que seja uma intervenção que 

não envolva muitos custos e que satisfaça ambas as partes. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que o Município se disponibilizou para 

juntamente com a Associação de Pescadores expor o problema junto das entidades 

ligadas ao governo, que são quem decide sobre estas questões. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou que seja dado apoio ao Centro 

Cultural e Desportivo Âncorense por forma a ajudar nas obras de beneficiação das 

instalações desportivas do campo de futebol e pavilhão, que pretendem levar a 

efeito. 
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O Senhor Presidente  solicitou aos Senhores Vereadores a inclusão de mais uma 

proposta na ordem de trabalhos, para atribuição de um subsídio à Associação 

Social, Cultural e Desportiva de Vile para apoio na encenação da via-sacra ao vivo. 

Autorizada que foi a sua inclusão passou a constar como proposta número sete. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que os vereadores do PSD não se 

opõe a inclusão da proposta, uma vez que o apoio é merecido; mas irão votar contra 

pelo facto de não ter informação suficiente dos fundos disponíveis.  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 20 15/03/18 

 

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

setembro, propõe-se: 

 

- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia dezoito de Março de do is 

mil e quinze. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva, 0 votos contra e 1 abstenção da Senhora Vereadora 

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 2 – DOCUMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS D O 

EXERCÍCIO DE 2014 
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Nos termos da alínea i), do n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

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

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

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

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

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

elaborados e ficarão devidamente arquivados para consulta quando para tal forem 

solicitados, dos quais se extrai que a execução da receita atingiu o montante de € 

17 175 513,32 (dezassete milhões cento e setenta e cinco mil quinhentos e treze 

trinta e dois cêntimos), a execução da despesa a importância de € 17 058 558,14 

(dezassete milhões cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e oito euros e 

catorze cêntimos) e o resultado líquido do exercício o valor de € - 1 767 014,73 (um 

milhão setecentos e sessenta e sete mil e catorze euros e setenta e três cêntimos). 

Apreciado o processo composto pelos documentos de prestação de contas do 

exercício de 2014 acima referidos, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere: 

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

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

gerência de 2014, no valor de € 818 743,54 (oitocentos e dezoito mil 

setecentos e quarenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos), dos quais 

€ 116 955,18 (cento e desaseis mil novecentos e cinquenta e cinco euros e 

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

(setecentos e um mil, setecentos e oitenta e oito euros e trinta e seis 

cêntimos) a operações de tesouraria; 

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

prestação de contas supracitado. 

 

O Senhor Presidente  agradeceu o esforço e a mobilização de meios e instrumentos 

da Divisão de Finanças e Administração, na pessoa da Dra. Sandra Ferreira e do 

Senhor Vereador do Pelouro, que trabalharam para que o documento pudesse ser 

apresentado. 
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O Senhor Vereador Rui Teixeira  explicou que esta prestação de contas refere o 

primeiro ano de exercício na totalidade, na execução do atual executivo. Reflete uma 

execução de 75%, que é a execução possível tendo em conta as dificuldades 

geradas na organização interna deste executivo. Disse que reflete também o 

primeiro exercício em que foi acompanhada a execução do orçamento e as contas 

pelo revisor oficial de contas, neste caso por obrigação legal de efetuar esse 

acompanhamento. Referiu que embora seja um exercício de dois mil e catorze tem 

reflexos, da auditoria realizada, ainda foram efetuadas algumas correções em 

termos de contabilização e de introdução de registos que não estavam a ser 

efetuados. Explicou que o resultado líquido do exercício de dois mil e catorze cifra-

se em -1 767 014,73€ (menos um milhão setecentos e sessenta e sete mil e catorze 

euros e setenta e três cêntimos) e reflete duas situações; em termos de receita 

verifica-se uma redução dos fundos, em comparação com períodos homólogos, uma 

variação negativa em termos da receita dos fundos comunitários e a não existência 

de empréstimos, como foi o caso do PAEL em dois mil e treze; por outro lado em 

sede de despesas, houve uma contenção e esforço na redução da despesa, os 

custos na vertente patrimonial refletem outras situações como compromissos 

anteriormente assumidos e que tiveram de ser contabilizados em dois mil e catorze. 

Referiu que, no caso dos estornos efetuados, embora retirados em dois mil e treze, 

depois de chegadas as respetivas faturas, os respetivos compromissos foram 

registados em termos patrimoniais e por si só tiveram influência neste resultado 

negativo.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou ao Senhor Vereador Rui Teixeira 

se se referiu aos estornos feitos por ele próprio ou por si. 

 

O Senhor Presidente  explicou que é o documento que reflete em exclusivo a 

concretização de um orçamento por parte deste executivo. O documento reflete 

também o ano de dois mil e catorze com a influência de dois mil e treze, preparando 



 

 
 

Câmara Municipal de Caminha 
 

10

o ano de dois mil e quinze. Disse que a poupança marca o documento, com a 

descida da despesa, em que a Câmara Municipal gastou menos 3,4 milhões de 

euros comparados com o ano anterior, refletindo bem as opções políticas deste 

executivo. Referiu que a Câmara Municipal baixou os impostos como o IMI e IRS 

duas vezes, baixou o saneamento e respetivas ligações, baixou também a tarifa da 

água no que respeita aos resíduos sólidos; sobre isso foi dito que havia um perigo 

de se perder receita e da Câmara entrar em desequilíbrio, mas o que a Câmara fez 

foi ao mesmo tempo cortar nas despesas supérfluas e assim efetuar um exercício de 

poupança. Assinalou a descida das despesas correntes como as de aquisição de 

bens e serviços, combustíveis, publicidade, consultadoria, honorários e viagens; e se 

por um lado houve aumento de despesa com o pessoal com a entrada de mais trinta 

funcionários pouco antes das eleições de dois mil e treze; por outro lado também se 

conseguiu amortizar a divida bancária, diminuindo em cerca de 700 000,00€ 

(setecentos mil euros). Em cinco anos é a primeira vez que a despesa corrente é 

inferior à receita corrente, sendo um sinal de saúde financeira que deve ser 

salientado neste exercício, sendo o primeiro exercício de quatro anos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  deu os parabéns ao Senhor Vereador Rui 

Teixeira pela forma que expos a prestação de contas, tendo sido honesto e 

assumido que a Câmara Municipal tem um prejuízo de 1,7 milhões, dizendo-o de 

forma clara, e isso é que é importante e não saiu em comunicados nem na 

comunicação social. Disse que em dois mil e treze transitou para dois mil e catorze 

um saldo de gerência de cerca de 2 milhões de euros e neste momento estão a 

transitar cerca de 800 mil euros, que reduzindo cerca de 700 mil euros de cauções, 

ficam cerca de 100 mil euros de saldo de gerência. Lamentou que o documento 

entregue fosse paginado à mão, com rasuras, erros ortográficos e sem estar 

rubricado pelo Senhor Presidente ou pelo Vereador do Pelouro, questionando a 

validade do documento. Explicou que o documento reflete aquilo que o executivo 

quer que diga mas não reflete a realidade, em que realmente há uma redução de 3,4 

milhões, uma vez que 1 milhão é redução de investimento no concelho. Disse que o 
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documento faz referência a diversos eventos sem fazer menção aos diversos 

parceiros, sendo que alguns desses eventos não pertencem ao Município. Solicitou 

um relatório à cerca do programa Caminha Habita, uma vez que no documento 

refere que o Município deu apoios num montante de 70 mil euros. Verificou que na 

aquisição de bens e serviços existe uma redução de 2,2 milhões de euros e na 

despesa com pessoal existe um aumento de cerca de 300 mil euros; perguntou 

quais as sentenças judicias que constam do documento que levaram a este 

aumento, uma vez que o argumento de que entraram trinta funcionários para o 

quadro não serve de argumento, porque esses funcionários já exerciam funções no 

Município, ou seja os salários já estavam a ser pagos. Explicou que a diminuição da 

despesa não foi em aquisição de bens e serviços, mas sim na água e no 

saneamento, da mesma forma houve uma descida de quase 60% de investimento 

na educação. Referiu que no ano anterior alertaram para o facto de a dívida das 

piscinas estar a ser contabilizada como dívida de curto prazo e que afinal vem 

verificar neste documento de prestação de contas que tinha razão, uma vez que já 

aparece contabilizada como sendo de médio / longo prazo, assinalando a mudança 

de opinião de uma ano para o outro, perguntou qual o suporte legal para se 

contabilizar a dívida das piscinas um ano de uma forma e outro ano de outra forma.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que a Senhora Vereadora veio deixar a ideia de 

que a Câmara Municipal tem que fazer um maior esforço da parte da receita, 

achando que não lhe veio pedir para aumentar mais impostos. Explicou que a 

redução de investimento que a Senhora Vereadora referiu deve-se ao facto de 

prever em receita o financiamento comunitário, fator que não depende da Câmara 

Municipal, porque umas vezes essa receita entra outras vezes não, dependendo dos 

projetos a executar. Disse que o documento só irá ser assinado depois de ser 

aprovado, uma vez que ainda se trata de uma proposta; concordou com o facto de 

ser melhorada a apresentação do documento, o que solicita sempre aos serviços 

que o façam. Explicou que o documento não menciona os parceiros porque o 

mesmo menciona a atividade da Câmara e os gastos que têm em cada atividade. 
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Sobre as despesas com o pessoal referiu que o aumento foi por força da sentença 

em tribunal referente aos descontos de vencimentos do ex-Vice-Presidente José 

Bento Chão, que não foram da responsabilidade do atual executivo. Explicou que 

apesar das dificuldades todas conseguiram este ano, deixar para o ano seguinte, 

menos compromissos para pagar do que o anterior executivo deixou no final de dois 

mil e treze; recordou que os compromissos assumidos quando tomou posse eram 

negativos em mais de 3 milhões de euros. Destacou a poupança efetuada nos 

serviços culturais, uma vez que conseguiu fazer mais eventos com menos dinheiro; 

combustíveis, honorários, viagens e publicidade foram das áreas que mais se 

poupou. Disse que só assim se reflete uma política de despesa contida, equilibrada 

e séria; admitiu que não foi um exercício fácil de fazer, havendo muitas coisas que 

gostaria de ter feito melhor e não foi possível, sendo que este esforço serve para 

ganhar força para os investimentos que deverão ser feitos no futuro. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que não fez nenhum exercício de solicitar 

mais contenção e poupança. Relativamente à situação do Eng.º José Bento Chão 

perguntou qual o valor que pagaram e solicitou acesso aos cálculos que suportaram 

o pagamento. Referiu que se o Eng.º José Bento Chão se tivesse mantido em 

funções esse dinheiro teria que ser pago, uma vez que não foi substituído por 

ninguém. Relativamente aos compromissos negativos, perguntou quem é que 

cumpria os prazos médios de pagamento, uma vez que atualmente a Câmara paga 

a mais de cento e quarenta dias, e o anterior executivo pagava dentro dos prazos.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 3 

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

e 0 abstenções.  

  

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Os vereadores do PSD votam contra esta proposta de prestação 
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de contas por considerarem que a contabilização de algumas rúbricas e a respetiva 

explicação não estão bem esclarecidas no relatório que a acompanha. 

Passamos a esclarecer: Em Outubro 2014 o Senhor Presidente disse que a Câmara 

tinha “poupado” 1,2 milhões de euros no primeiro semestre de 2014. 

Os vereadores do PSD, para esclarecer esta afirmação, solicitam informação 

concreta e obtivemos uma conta de exploração que diz afinal o contrário, até 

Outubro de 2014 havia um prejuízo de 1.317.023,65€. 

O Presidente da Câmara fez ou fizeram-lhe um comunicado politico que está “nas 

bancas” através da Lusa, que continua a dizer que “herdaram” dividas de Curto 

Prazo superior a 9 milhões quando, em 2014, com um estalar de dedos, essa divida 

de curto prazo desapareceu. Porquê, porque fizeram a contabilização a médio e 

longo prazo. Mudaram de um lado para o outro sem qualquer suporte legal. 

O presidente da Câmara e o Vereador responsável pela área das finanças, sabem 

com certeza que não se pode alterar critérios sem justificação técnica ou legal. 

Neste âmbito, confirma-se agora que em 2013, o presidente prestou-se ao papel, 

como confirma o relatório do 1º semestre de 2014, de lançar os mais de cinco 

milhões – repetimos, mais de cinco milhões! – Da obra da piscina, na conta de 

fornecedores de imobilizado, como se fosse uma divida de curto prazo! 

Este procedimento deu azo a comunicados, a intervenções municipais apaixonadas, 

e no relatório de contas de 2013 estava uma “envergonhada explicação” de que o 

passivo afinal aumentava pelo lançamento daquela obra, mas só se referia ao 

passivo, não explicava se era o de curto prazo ou de médio longo prazo, tudo isso 

para permitir o “erro” acerca da situação financeira do município. 

Mas o Senhor Presidente, numa assembleia municipal, comentando o relatório da 

OTOC, despeja todo um conjunto de acusações infundadas, de que o PSD em 2013 

tinha aumentado a despesa em 7,1 milhões! 

Aquela Assembleia Municipal de Setembro 2014, foi assim desmontada nesta 

prestação de contas contribuindo assim para o nosso voto contra.  

É importante e necessário que fique registado na nossa declaração de voto de 

vencido que as CONTAS DE 2013, sem o lançamento das verbas das piscinas, 
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como o fizeram agora, e sem o lançamento das provisões para o capital da polis, 

que vocês também retiram da contabilidade em Dezembro de 2013, teria este 

passivo:  

31.12.2012 ……14.903.673,90€ e em  

31.12.2013……14.335.768,90€, ou seja, menos 567.904,91€. 

Foi aliás para esconder este boa execução do executivo anterior que a Câmara 

contabilizou ERRADAMENTE a obra das piscinas como divida de curto prazo, até 

porque a obra entrou ao serviço em 2010 e não em 2013 e um reporte anterior teria 

de ser validado previamente pelo tribunal de contas uma vez que o município, em 

31.12.2013 não tinha orçamento nem PPI. 

Para que se entenda, o PPI de 2013 do Município teve uma execução de 

3.453.951,07€ mas espantosamente o imobilizado aumenta 9.601.088,34€! 

A prestação de contas de 2014, trazida para votação, para além do aspeto formal e 

estrutural, de vir paginada à mão, rasurada, com erros ortográfico e sem a rúbrica e 

do Sr. Presidente da Câmara ou do vereador do pelouro, que nos leva a ter sérias 

dúvidas se é este mesmo o documento que vamos aprovar, já que nada o valida 

legalmente, encerra as contas de 2014 com um deficit RECORD de 1,7 milhões de 

euros. Repita-se um prejuízo de 1,7 milhões de euros. No relatório de contas 2014 

os serviços e os responsáveis políticos não dão explicações para esta situação 

perigosa que contrasta com as afirmações bombásticas postas a circular. 

Contrasta com as afirmações do Sr. presidente da Câmara para toda a comunicação 

social, de que o executivo socialista diminui a despesa em cerca de 3,4 milhões. 

Nós passamos a explicar para que fique registado o porquê da nossa orientação de 

voto. É que em 2013, este executivo, diz que em água se gastou o valor de 

2.601.685,69€ e que em 2014 só se gastou 822.470,28€ ou seja, há a menos em 

2014 o valor de 1.779.215,41€ no consumo de água! 

Não existe neste relatório nenhuma justificação para tamanha discrepância; 

Da mesma forma que nas contas de 2013 o executivo tem um valor de saneamento 

da ordem dos 1.675.218,40€ e em 2014 só tem 604.542,67€, ou seja, a menos 

1.070.675,73€. 
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Se somarmos estas duas diminuições, e só falamos nestas rubricas, porque para 

sermos mais claros tínhamos também de juntar a diminuição da rubrica de rendas 

pela alteração que houve à forma de contabilização das prestações das piscinas, 

mas como dizíamos, só estas duas rubricas dão uma variação de menos 

2.849.891,14€. 

Junta-se a isto os cerca de um milhão a menos no investimento e assim percebe-se 

onde se foi buscar a poupança dos 3,4 milhões, longe de ser poupança como o Sr. 

presidente da camara diz em estudos, pareceres, consultadoria, publicidade, 

combustíveis e viagens. 

Mas se em 2013 as contas de forma estranha, com lançamentos na contabilidade 

patrimonial diferentes da contabilidade orçamental, pensávamos que em 2014, o que 

estava errado em 2013 iria transitar errado dando então a ideia de que o tinham feito 

por convicção. 

Qual foi o nosso espanto quando verificamos que afinal o valor das piscinas que em 

2013 deu azo a todo o tipo de chacota política é transferido de Dividas de Curto 

Prazo para dívidas de Médio Longo Prazo até de forma também, algo surrealista, 

porque se dão ao cuidado de colocar o nome do Credor? 

Definitivamente houve uma mentira no valor de 5 milhões de euros e que deu um 

filho mais mentiroso ainda de 9 milhões de euros. É grave e pior é estar 

demonstrado na própria prestação de contas que votamos desfavoravelmente. 

Os vereadores do PSD não pode aceitar estes jogos, que distorcem à dimensão da 

divida de um ano para o outro, quer quanto ao seu enquadramento contabilístico, 

quer quanto à execução de despesa sem controlo orçamental. 

Concluímos a nossa declaração de voto com uma chamada de atenção para a 

leitura de um quadro que está nas contas de 2014 revelando a evolução das contas 

orçamentais de aquisição de bens e serviços, mas que nós acrescentamos um 

quadro com a evolução das contas patrimoniais. 

Vejamos então:    

Em 2013, conforme mapa de exploração, a despesa foi de 7.089.227.27€ e em 2014 

a despesa foi de 6.919.715,14€ logo diminuindo apenas cerca de 170 mil euros! 
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Então na demonstração de resultados de exploração, há apenas uma redução na 

despesa de cerca de 170 mil euros, que podia ser justificada porque em 2013 o 

executivo anterior atribuiu subsídios à natalidade e em 2014 o executivo socialista 

não atribuiu, por isso reduziu a despesa.      

Mas o paradoxo está em que se na conta de exploração só há uma redução de 

cerca de 170 mil euros – O DOCUMENTO É VOSSO! – Já na execução orçamental 

temos que em 2013 a despesa foi de 9.421.081,97€ e em 2014 desce para 

7.057.772,17€, ou seja, cerca de 2,4 milhões! 

A pergunta é óbvia, se em 2014 as despesas contabilizadas orçamentalmente, e só 

demonstramos os totais de água e saneamento, tem valores exorbitantes – E A 

EXIGIR UMA EXPLICAÇÃO PUBLICA! – Então de facto a redução da despesa tão 

publicitada é apenas resultante de lançamentos contabilísticos não explicados no 

relatório e não o resultado de uma redução efetiva da despesa. 

Caminha, 1 de Abril de 2015 

Os Vereadores do PSD 

 

PROPOSTA N.º 3 – APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DES PORTIVAS DO 

CONCELHO DE CAMINHA 

 

Na sequência da inscrição dos Clubes e Associações Desportivas do Concelho de 

Caminha no REMAD e dos pedidos de apoio no âmbito do PAAD, previstos no 

Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo, propõe-se  que a Câmara 

Municipal delibere aprovar as verbas constantes na tabela em anexo e que uma 

cópia fica a fazer parte da ata. 

 

Os Senhores Vereadores Rui Teixeira, Flamiano Martins e Vanda Pêgo  não 

participaram na votação por fazerem parte dos corpos gerentes das Associações 

Desportivas. 
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A presente proposta foi aprovada com 3 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos e Ana São João, 1 voto contra da 

Senhora Vereadora Liliana Silva e 0 abstenções.  

 

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

Concordando plenamente com a atribuição do subsídio, não posso votar 

favoravelmente a proposta por considerar que não tenho informação suficiente sobre 

os fundos disponíveis, respeitando assim a Lei dos compromissos. 

 

PROPOSTA N.º 4 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇ ÃO E 

EDIFICAÇÃO – FIM DO PRAZO DE APRECIAÇÃO PÚBLICA – R EMETER À 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO 

 

Em conformidade com a deliberação tomada em reunião de Câmara do dia 

17/12/2014, foi o presente regulamento submetido a discussão pública nos termos 

da Lei. 

Não tendo sido rececionada qualquer sugestão, mantem-se a versão apresentada. 

Assim, nos termos da alínea k), n.º1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de 

Setembro, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere submeter o presente 

regulamento à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido  explicou que esta alteração já foi apreciada 

em reunião de Câmara, posteriormente esteve em discussão pública e seguiu os 

trâmites normais. Publicado em Diário da República não houve nenhum reparo ao 

regulamento, sendo agora necessário remete-lo à Assembleia Municipal para 

aprovação. Agradeceu a todos os técnicos do licenciamento de obras particulares 

que colaboraram na alteração deste regulamento em que houve um cuidado 

extremo e uma competência técnica que enalteceu. 
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A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente, e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 0 

votos contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 5 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA FESTA DO  MAR E DA 

SARDINHA 2015 

 

A Câmara Municipal de Caminha pretende levar a efeito o evento “Festa do Mar e da 

Sardinha “, que decorrerá entre os dias 24 e 28 de junho do presente ano, tendo 

como objetivo a valorização e promoção do potencial turístico do património 

marítimo, com especial enfoque nas atividades, serviços e produtos ligados ao mar, 

de grande importância ao nível da identificação e da economia da região, dando 

especial destaque à Sardinha da nossa costa. 

Tem ainda como objetivo incrementar o envolvimento dos diferentes atores ativos da 

comunidade, nomeadamente as comunidades piscatórias locais, a restauração, o 

comércio e as associações locais, as associações empresariais, fomentando uma 

cultura de corporativismo associada às questões do mar e dos produtos associados. 

Neste sentido, torna-se necessário estabelecer regras claras de participação por 

parte de todos os participantes no evento. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar as referidas normas que 

uma cópia fica a fazer parte da ata. 

 

O Senhor Presidente  explicou que não há nenhuma alteração estruturante 

relativamente ao ano anterior.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  referiu que se trata de um evento que deve ser 

acarinhado e que já vinha do anterior executivo. Disse que os Vereadores do Partido 

Social Democrata vão abster-se, uma vez que a gestão e configuração já é 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 0 

votos contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 6 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA FEIRA ME DIEVAL DE 

CAMINHA 2015  

 

A Câmara Municipal de Caminha pretende levar a efeito a XII edição da Feira 

Medieval de Caminha, que decorrerá entre os dias 22 e 26 de julho de 2015, tendo 

como objetivo a recriação histórica de um ambiente medieval através do comércio, 

das artes, ofícios, divertimentos, sabores e hábitos alimentares da Idade Média. 

“Mystica et Alchimia - Ervas, Poções Mezinhas e Tradições” será o tema desta 

edição. 

Em 1348 chega ao reino a peste negra. Viajava desde o Oriente nas pulgas dos 

ratos e dos homens em caravanas e navios (M. Roque, 1979). A peste negra caiu de 

repente sobre uma população sem defesas orgânicas, higiénicas e alimentares, 

sobre sociedades destituídas de conhecimentos científicos e clínicos adequados e 

de instituições ou organizações profiláticas mínimas, sobre multidões mentalmente 

predispostas à superstição e ao fanatismo e ao pânico… (Mattoso, …) 

Ervas, poções e mezinhas milagrosas invadem mercados e feiras com promessas 

de curas milagrosas que nunca chegam e enchem os bolsos de regatões, 

negociantes de relíquias e remédios santificados… 

Neste sentido, torna-se necessário estabelecer regras claras de participação por 

parte de todos os participantes no evento. 

Assim, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar as referidas normas que 

uma cópia fica a fazer parte da ata. 
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O Senhor Presidente  explicou que existe algumas alterações que são a 

acomodação de situações. Trata-se de criar critérios para que se possa selecionar 

melhor os participantes. Também a necessidade de constatar que as Associações e 

Instituições estão realmente a ser representadas. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  referiu que os valores na zona da alimentação 

são bastante altos para quatro dias de feira e uma vez que são basicamente 

instituições que exploram esta área seria pertinente incluir no regulamento uma 

redução ou isenção do valor dos lugares para as Associações e Instituições do 

Concelho. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que percebe a preocupação da Senhora 

Vereadora mas não a pode acompanhar. Referiu que essa reflexão foi feita mas 

chegou a conclusão que mesmo com estes valores o lucro das Associações é 

bastante substancial, tendo sido tudo isso equacionado na elaboração da proposta.  

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 0 

votos contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 7 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃ O SOCIAL, 

CULTURAL E DESPORTIVA DE VILE PARA APOIO NA ENCENAÇ ÃO DA VIA 

SACRA AO VIVO 

 

A Associação Social, Cultural e Desportiva de Vile vai levar a efeito, no dia 1 de 

Abril, pelas 21 horas, a encenação da Via Sacra ao Vivo. 

Compete à Câmara Municipal, nos termos do n.º 1, da alínea u), do art.º 33º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outras de interesse para o Município. 
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Considerando que esta encenação tem como objetivo reativar tradições ligadas à 

religiosidade e à cultura popular com a singularidade de envolver grande parte da 

população; 

Considerando a importância desta iniciativa para a população da freguesia de Vile 

que vive e sente de forma intensa as celebrações associadas à Semana Santa e à 

Páscoa, propõe-se  a atribuição de um subsídio no valor de 1 000,00€ (mil euros), à 

Associação Social, Cultural e Desportiva de Vile para apoio nas despesas inerentes 

à representação cénica dos últimos momentos da vida de Jesus. 

 

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

Senhores Vereadores Guilherme Lagido Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 3 

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

e 0 abstenções.  

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Concordamos com a atribuição do subsídio mas continuamos a 

achar que não temos a informação necessária para o correto cumprimento da Lei 

dos compromissos. 

 

PROPOSTA N.º 8 – 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 Domingos, Ana São João, Rui Teixeira, 

Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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Não houve público para intervir. 

 

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

quando eram 16 horas e 55 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

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

Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 1 de Abril de 2015 

 

ASSINATURAS: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

(Luís Miguel da Silva Mendonça Alves) 
 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 
 

_______________________________________________ 
(Tomás Henrique Fernandes Antunes) 


