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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 27-02-2015  

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze reuniu 

Ordinariamente a Assembleia Municipal de Miranda do Corvo no auditório dos Paços do 

Município. Presidiu ao ato o Presidente da Mesa, Dr. João Germano Mourato Leal Pinto, o qual 

deu aberta a sessão com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------  

Ponto 1 - Tomada de Posse de José Miguel Simões Correia; -------------------------------  

Ponto 2 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão; ----------------------  

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 27.11.2014; ------------------------  

Ponto 4 - Intervenção do Público;----------------------------------------------------------------  

Ponto 5 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

Regimento; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 6 - Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade da Autarquia, nos 

termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; -  

Ponto 7 - Relatório dos Apoios às Juntas de Freguesia do Concelho de Miranda do 

Corvo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira - Avaliação Ambiental 

Estratégica: Deliberação Camarária de 20.02.2015; ----------------------------------------  

Ponto 9 - Auditoria ao Município de Miranda do Corvo - Controlo do Urbanismo na 

Administração Local Autárquica; -----------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Metro-Mondego. ------------------------------------------------------------------------  

Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

começou por saudar o Senhor Presidente da Câmara, António Miguel Costa Baptista, os 

Senhores Deputados, Vereadores e o público presente. Seguidamente, deu por iniciados os 

trabalhos, seguindo os pontos da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------  

Ponto 1 - Tomada de Posse de José Miguel Simões Correia. -------------------------------  

Nos termos do n.º 4.º do art.º 76.º da Lei 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, tomou posse José Miguel Simões Correia, solteiro, de 23 anos, 

residente na Praceta Luís Camões – Bloco 2 2.º Frente, 3220-118 Miranda do Corvo, portador 

do Cartão de Cidadão n.º 14154159 8ZZ5, emitido pela República Portuguesa, Válido até 

20/07/2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão; ----------------------  
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De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Primeira 

Secretária Etelvina Luís que deu a conhecer todo o expediente recebido e expedido desde a 

última sessão, informando que o mesmo ficará à disposição dos Deputados Municipais nos 

serviços da Secretaria do Município, onde pode ser consultado, assim como as atas das 

reuniões da Câmara Municipal, nos termos da alínea x) do n.º 1 do art.º 35.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 27.11.2014; ------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrogou se, atendendo ao 

conhecimento prévio que tiveram da ata, podia evitar a sua leitura. Dispensada a leitura, o 

Senhor Presidente questionou os membros da Assembleia sobre se queriam apresentar alguma 

sugestão de alteração ou correção. -------------------------------------------------------------------------    

Depois de sugeridas algumas alterações, foi a ata colocada à votação tendo a mesma 

sido aprovada por maioria, com a abstenção dos João Manuel Correia de Carvalho, Carla 

Marina de Abreu Alves José Batista, Dulce Carolina Camilo Caetano, Lídio Lourenço 

Gonçalves,  por não terem estado presentes na referida reunião. ------------------------------------  

Abstenção do Deputado Hugo Pedro Cabral Fernandes por não concordar com parte do 

conteúdo da ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 4 - Intervenção do Público.----------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe José 

Silva que solicitou ao Senhor Presidente de Câmara que fossem averiguar o serviço que a EDP 

andou a executar à sua porta, uma vez que na sua opinião o serviço não foi bem executado. 

Solicitou também que a Câmara execute uma campanha, em colaboração com o 

Centro de Saúde, para prevenir o excesso de álcool. ----------------------------------------------------  

Mostrou também a sua preocupação pelo excesso de pessoas que neste momento se 

encontram desempregadas em Miranda do Corvo, bem como pelos jovens que em vez de 

estarem nas aulas passeiam pela vila. ----------------------------------------------------------------------  

Por fim, agradeceu a presença de todos os que estiveram nas comemorações do 

aniversário da Casa do Gaiato. -------------------------------------------------------------------------------    

O Presidente da Assembleia Municipal referiu, em resposta ao Munícipe José Silva, 

que a Assembleia Municipal recebeu um convite para estar presente nas cerimónias do 

aniversário da Casa do Gaiato, lamentavelmente não pode estar presente em virtude de 

compromissos anteriormente agendados, no entanto, o órgão esteve representado. -------------    

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Nelson 

Anjos, que referiu que no dia anterior, por volta das catorze horas, deslocou-se à Casa das 

Artes para levantar dois bilhetes para a peça agendada para sábado dia 28 de fevereiro. 
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Informou que uma hora depois tinha uma mensagem no seu endereço de correio electrónico 

que referia o seguinte: “Por motivos técnicos, alheios ao município de Miranda do Corvo, Casa 

das Artes e à Escola da Noite, somos forçados a cancelar o espetáculo previsto para dia 28.”. -   

Referiu que estava esclarecido sobre 50% das razões, ou seja, de quem não tem 

responsabilidade: Casa das Artes, Câmara Municipal e Escola da Noite e que gostava de ser 

esclarecido sobre os outros 50%, ou seja, quem tem responsabilidade. ------------------------------  

Perguntou se são motivos técnicos de quem projetou, de quem executou, de quem 

fiscalizou, de quem aceitou, ou se por outro lado não são outros motivos, designadamente as 

responsabilidades politicas. Perguntou se as responsabilidades se esgotam no plano das 

responsabilidades técnicas. -----------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que antes de entrar para esta reunião, o placar luminoso que se encontra no 

cimo da praça José Falcão, continua a anunciar para o dia 28, a representação de uma peça 

que desde o dia anterior está cancelada. ------------------------------------------------------------------  

Solicitou informações sobre o ponto de situação da estrada da Serra/Vendas de Ceira, 

sabendo que não é da responsabilidade da Câmara Municipal, mas que é um problema que 

tem que ser resolvido. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que a Câmara Municipal tem uma boa prática relativamente à divulgação de 

eventos, nomeadamente os que ocorrem na biblioteca e Casa das Artes, para os quais os 

munícipes são informados por e-mail, pelo que questionou porque é que as reuniões da 

Assembleia Municipal não são divulgadas da mesma forma, salientando que apenas teve 

conhecimento desta ao desfolhar um jornal. --------------------------------------------------------------       

O Presidente da Assembleia Municipal informou o munícipe acerca da última 

questão, que a Assembleia Municipal não tem verbas para fazer divulgações. Informou que de 

acordo com o Regime das Autarquias Locais, a Assembleia Municipal procede à elaboração de 

Editais que são afixados nos lugares de estilo do concelho, nomeadamente nas Juntas de 

Freguesia, entre outros. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que a reunião da Assembleia Municipal não é um evento, é uma reunião 

política que interessa mais em concreto aos Deputados Municipais. ----------------------------------  

Por fim, referiu que a Assembleia Municipal faz o que é possível, mandando 

nomeadamente para os Jornais. -----------------------------------------------------------------------------       

De seguida interveio o Senhor Presidente de Câmara que depois de cumprimentar os 

presentes, informou o munícipe António Silva que registou a sua preocupação em relação ao 

serviço executado pela EDP. Sobre as sugestões apresentadas, nomeadamente sobre o 

alcoolismo, referiu que irá transmitir esta preocupação à Sr.ª Vice-presidente, bem como a 

problemática de falta de ocupação dos jovens. ----------------------------------------------------------  
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Deixou uma palavra de apreço e felicitação à Casa do Gaiato pelo seu 75.º 

aniversário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre os assuntos abordados pelo Munícipe Nelson Anjos, nomeadamente sobre o 

espetáculo da Casa das Artes, pediu desculpa em nome do município pelo sucedido. Informou 

que de facto houve necessidade de cancelar o espetáculo devido a infiltrações na Casa das 

Artes, as quais não são da responsabilidade do município. Disse que tanto a Câmara Municipal 

como o empreiteiro estão empenhados na resolução do problema de infiltração. Referiu que 

estão confiantes que se vai encontrar uma solução para que finalmente a Casa das Artes possa 

funcionar em pleno a seguir à primavera. -----------------------------------------------------------------   

Informou que fruto de todas as vicissitudes não houve possibilidade de informar as 

pessoas mais cedo, uma vez que foi depois da hora de almoço que se tomou a decisão de 

cancelar os espetáculos e que relativamente ao placar foi meramente esquecimento. ----------  

Em relação à estrada que liga as Vendas da Serra às Vendas de Ceira, informou que 

recebeu um fax  da entidade responsável, onde estes reconhecem que se trata de um 

problema com uma magnitude de tal ordem e especificidade que se classifica como 

excecional e totalmente imprevisível em projeto, o que por razões de segurança impediu que 

a passagem superior e a estrada estivessem a funcionar quando foi aberta a autoestrada. ------   

Informou que o fax refere ainda que estão a retirar 100 mil metros cúbicos de terras e 

que só ainda não concluíram os trabalhos porque em junho de 2014 iniciaram junto da REN 

um processo, que foi logo pago, para mudança de um poste da linha de alta tensão sendo que 

essa mudança está a agendada para final deste mês. Salientou que só depois de retirarem o 

poste é que podem retirar os restantes 30 mil metros cúbicos de terra. ----------------------------  

Informou que já verificou que do outro lado da autoestrada andam a montar a 

estrutura para mudar o poste de modo a poder desativar o que está a impedir a conclusão dos 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que o fax ainda menciona que depois de retirarem os 30 mil metros cúbicos de 

terra, irá permitir a abertura em segurança da estrada. ------------------------------------------------  

Salientou que é de elementar justiça que os dois municípios, Miranda do Corvo e 

Coimbra, em conjunto exijam alguma compensação, talvez com o restabelecimento da 

estrada e melhoria do pavimento. ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto 5 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

Regimento. --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Fátima Ramos que 

depois de cumprimentar os presentes, apelou ao senhor Presidente da Câmara para que de 
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facto seja feita uma intervenção na Casa das Artes, salientando que a obra já foi executada 

há algum tempo e que se deve exigir ao empreiteiro que resolva o problema. ---------------------  

Salientou que é tanto mais lamentável, uma vez que o equipamento é da nossa terra 

e que felizmente foi reconhecido em concursos internacionais de arquitetura e mais 

recentemente no programa “Espaços e Casas” o que originou uma notícia na televisão 

salientando a qualidade do equipamento. -----------------------------------------------------------------    

Frisou que uma vez que estamos dentro das garantias, deveremos exigir que as 

empresas resolvam o problema. -----------------------------------------------------------------------------  

Mostrou a sua tristeza pelo facto de ter estado presente na BTL, a maior feira de 

turismo em termos nacionais, onde também a Câmara Municipal, através do Parque Biológico 

estava representada, mas verificou que em termos do município apenas estava disponível 

para consulta um “papelito” a falar do nosso concelho, mas que não tinha qualquer referência 

nem ao Mosteiro de Semide, nem ao Gondramaz, etc, etc. Referiu que esse folheto apenas 

tinha uma referência à Feira de Turismo de Miranda e algumas imagens das casas da Senhora 

Vice-presidente. Salientou que comparativamente com os outros stands, o nosso estava muito 

mal representado em termos de folhetos. -----------------------------------------------------------------    

Referiu que quando este executivo tomou posse, optou por desperdiçar os folhetos 

que estavam feitos do executivo anterior, não compreendendo porque o tinham feito, mas 

ainda que o tenham feito, deveriam ter avançado com a elaboração de folhetos que 

publicitassem aquilo que de bonito temos no concelho. ------------------------------------------------   

Informou que tem conhecimento que uma instituição do concelho que colocou os seus 

técnicos a fazer um documento de divulgação, denominado eco museu territorial. Essa 

instituição apresentou na Câmara uma proposta de documento, mostrou-se disponível para 

editar o documento que tem imagens de todo o concelho e solicitou um apoio à Câmara, mas 

ainda não recebeu qualquer resposta. ----------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Hugo 

Cabral que depois de cumprimentar os presentes apresentou o seguinte Voto de Pesar: --------  

“Faleceu no passado dia 08/12/2014 o jovem Luís Carlos Pinto Lopes, vítima de 

acidente de viação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Luís tinha apenas 28 anos de idade tendo partido de forma súbita e totalmente 

inesperada. Jovem detentor de uma enorme alegria de viver, vida preenchida por várias 

atividades e um benfeitor na sua acção. -------------------------------------------------------------------   

Grande parte da sua vida foi dedicada à causa social estando sempre disponível para 

ajudar os outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Era bombeiro voluntário na corporação de Miranda do Corvo há vários anos 

destacando-se pela sua disponibilidade e assiduidade, sendo igualmente um grande defensor 

das suas raízes e impulsionador da sua aldeia natal fazendo parte da Associação de Moradores 

dos Bujos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A família, os amigos e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda 

do Corvo, a Associação de Moradores dos Bujos, a população e o município de Miranda do 

Corvo ficou mais pobre com o seu falecimento. ----------------------------------------------------------  

Em meu nome pessoal, em nome da bancada do Partido Socialista, manifesto o meu 

pesar e apresento as mais sentidas condolências pelo falecimento do amigo e companheiro 

Luís Pinto, à família enlutada, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Miranda do Corvo, à Associação de Moradores dos Bujos e a todos os seus amigos. ---------------  

Miranda do Corvo, 09 de Dezembro de 2014 -----------------------------------------------------  

P’lo grupo de deputados do Partido Socialista, Hugo Cabral (a).”. --------------------------  

De seguida apresentou o seguinte Voto de Louvor: ---------------------------------------------  

“O grupo de Deputados eleitos nas listas do Partido Socialista, não poderiam deixar de 

enaltecer e felicitar a empresa mirandense, “Piclima – Projectos e Instalações de 

Climatização, Lda, pelo galardão alcançado de PME Excelência 2014. -------------------------------  

A distinção obtida, é o reconhecimento oficial do desempenho, estratégia, 

competitividade e solidez económico-financeira da empresa, sendo ainda mais relevante, 

pelo facto de ser a segunda vez que alcança este desígnio desde a sua constituição em Março 

de 2005, o que vem reforçar a qualidade de gestão da empresa mirandense. ----------------------  

Gostaríamos pois, pela relevância e dinâmica que imprime no concelho, pelos postos 

de trabalho que garante, pela dimensão e qualidade atingida num contexto económico-

financeiro desfavorável e num concelho onde nem sempre se soube apoiar e criar condições 

para atrair/manter investimentos, é de louvar o sucesso empresarial alcançado. -----------------  

Queremos pois enaltecer e congratular o bom trabalho do empresário, Eng.º Hugo 

Serra, e dos seus colaboradores e realçar os resultados apresentados que foram publicamente 

distinguidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo exposto, entendemos como muito justo a atribuição de um voto de louvor e 

reconhecimento à empresa “Piclima – Projectos e Instalações de Climatização, Lda”, 

distinguida pela 2.ª vez com o estatuto de PME Excelência 2014. -------------------------------------    

Miranda do Corvo, 27 de Fevereiro de 2015 ------------------------------------------------------  

P’lo grupo de deputados do Partido Socialista, Hugo Cabral (a).” ---------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Voto de Pesar ao jovem 

Luís Carlos Pinto Lopes, apresentado pelo Deputado Hugo Cabral, tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Voto de Louvor à empresa 

Piclima – Projectos e Instalações de Climatização, Lda, apresentado pelo Deputado Hugo 

Cabral, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Reinaldo 

Couceiro, que depois de cumprimentar os presentes, solicitou que a Câmara tome as medidas 

necessárias em relação às árvores que se encontram por cima da estrada Moinhos/Ceira, as 

quais se caírem podem provocar acidentes graves. ------------------------------------------------------  

Sobre a iluminação do Mosteiro de Semide, solicitou ao Senhor Presidente de Câmara 

o ponto de situação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre as condutas da água na Ribeira de Semide, também solicitou ao Senhor 

Presidente uma explicação. ----------------------------------------------------------------------------------  

De seguida foi dada a palavra ao Deputado Luís Martins que depois de cumprimentar 

todos os presentes, questionou o Senhor Presidente de Câmara se já existe algum processo 

sobre a reabilitação dos Claustros do Mosteiro de Santa Maria de Semide. Referiu que o 

concurso para a obra foi aberto em novembro do ano passado e que depois decorreram 20 

dias para a abertura das propostas e neste momento ainda nada se sabe. --------------------------  

Ainda sobre o Mosteiro, solicitou ao Senhor Presidente que intercedesse junto da 

DRCC para que seja elaborado um ZEP, mostrando a sua indignação pelo facto de um 

monumento como aquele não o ter. ------------------------------------------------------------------------      

Solicitou que se chegasse a acordo com a Fábrica da Igreja de Semide quanto às obras 

de requalificação do Passal e do Celeiro, sendo que no caso do Celeiro, as paredes do mesmo 

estão a colocar em causa a segurança de quem por lá passa. ------------------------------------------  

Mostrou mais uma vez a sua discordância com a passagem da conduta de saneamento, 

salientando que não estão a ser monitorizadas algumas questões, nomeadamente as falhas 

que existem no muro de suporte quer do terreiro, quer do próprio Edifício. -----------------------  

Relativamente à estrada do Soito na Granja, informou da necessidade de construção 

de uma valeta a qual permitirá esgotar as águas pluviais, minimizando acidentes. ---------------  

Ainda sobre esta estrada e na ligação às Cortes, informou que o pavimento está muito 

degradado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João 

Carvalho, que depois de cumprimentar os presentes, informou que em relação ao Corte de 



 

 

      

Ata 27-02-2015  
Nº 1  

8 

Estrada, a população da zona de Semide, Ceira, Cabouco, etc estão a criar movimentos e 

manifestações que poderão mesmo incluir o corte da autoestrada. ----------------------------------  

  O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Verónica Simões, 

que depois de cumprimentar os presentes, informou que já na última Assembleia Municipal 

alertou o Senhor Presidente da Câmara em relação à falta de iluminação do Calvário, 

salientando que este tinha dito que a Deputada desconhecia o projeto e que a situação já 

estaria resolvida. -----------------------------------------------------------------------------------------------    

 Posto isto, disse que quem desconhece o projeto é o Senhor Presidente, uma vez que 

parte da iluminação prevista continua desligada, nomeadamente as imagens da Via-Sacra e 

restante iluminação vertical, que na sua opinião são bastante incisivas para que se atinja a 

pretensão inicial que foi realizada naquele local e considera inadmissível que passado tanto 

tempo, algo tão simples continue por resolver. ----------------------------------------------------------  

Questionou qual o ponto de situação quanto ao Orçamento Participativo Jovem e ao 

Conselho de Juventude. ---------------------------------------------------------------------------------------     

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José 

Taborda que depois de cumprimentar os presentes, referiu que na última Assembleia 

Municipal mencionou o assunto do hospital e que depois de uma troca de palavras com o 

Senhor Presidente da Câmara, este, propôs que o Deputado consultasse o projeto se assim o 

entendesse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu que foi isso mesmo que fez passado dois dias e que nos serviços de 

atendimento o encaminharam para a Arq.ª Ana Figueiredo que o informou que tinha que fazer 

o pedido por escrito. Informou que foi isso que fez, mas que a resposta apenas chegou no dia 

26 de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lamentou que o telefonema tenha chegado tão tardiamente e que apenas depois do 

projeto aprovado na Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------  

Em relação à questão da saúde, mostrou a sua preocupação nomeadamente no horário 

das 20 às 22, o qual termina no dia desta reunião. ------------------------------------------------------  

Referiu que o serviço de atendimento em nada beneficia os utentes do concelho, pois 

criou um descrédito nos utentes, os quais nunca sabem se têm consulta ou não. -----------------    

Na sua opinião a autarquia tem um papel preponderante junto da ARS e do ACES para 

definitivamente se definir as acessibilidades do concelho aos cuidados de saúde. ----------------  

Salientou e na sua opinião, de acordo com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

30/2015, que atribui novas competências às Câmaras Municipais na área da educação e saúde, 

a Câmara Municipal vai ter que se debruçar muito a sério nestas questões. ------------------------  
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Propôs ao Senhor Presidente e ao Executivo que promova uma convenção ou uma 

Assembleia Municipal extraordinária, sobre as novas competências atribuídas aos municípios, 

onde eventualmente poderiam participar elementos da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, da ARS, etc. -------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à intervenção do Presidente da Freguesia de Semide e Rio de Vide, referiu 

que concorda com as manifestações, mas na sua opinião não deverão cortar a autoestrada 

A13 e sim a A1 pois terá mais impacto. --------------------------------------------------------------------    

   De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Celeste 

Cardoso, que depois de cumprimentar os presentes referiu que a CDU tem vindo a questionar 

nas assembleias, o executivo sobre diversas questões respeitantes ao concelho e cuja 

evolução e solução é pertinente conhecer. ----------------------------------------------------------------  

Referiu, por exemplo, a questão da colocação da iluminação na Senhora da Piedade, a 

estrada Vendas de Ceira - Coimbra cortada a propósito das obras na A13, entre outras. ---------  

Disse que o que se verifica é uma total inércia do Executivo visto que em todas as 

assembleias é dito pelo Sr. Presidente que o assunto está a ser solucionado, contudo, verifica-

se que decorrido muito mais de um ano das eleições tudo está igual ou quase e que não são 

visíveis obras de vulto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que a CDU já afirmou que no primeiro ano daria alguma margem ao 

executivo uma vez que nunca tinha estado em funções com esta composição ou semelhante, 

no entanto, na sua opinião, a CDU não pode continuar a tolerar mais o incumprimento do 

Estatuto do direito de oposição e sobretudo o direito dos deputados municipais serem 

devidamente informados sobre o andamento de determinadas questões. ---------------------------  

Referiu que qualquer cidadão tem direito a obter no prazo de 10 dias úteis este tipo 

de informações por parte da edilidade ao abrigo da Lei 83/95, de 31 de agosto ou até, 

eventualmente da Lei 46/2007, de 24 de agosto. --------------------------------------------------------  

Informou que a CDU dirigiu, por escrito, por email, e posteriormente por carta 

registada com aviso de receção um pedido de informação que não foi respondido pelo 

executivo. Neste pedido solicitava-se o ponto da situação quanto à colocação da iluminação 

na Senhora da Piedade e  o ponto da situação quanto à aprovação/não aprovação da 

Suinicultura em Vale Simões. ---------------------------------------------------------------------------------  

Informou que o pedido foi recepcionado em 4/02, em 24/02 insistiu, entretanto 

posteriormente deu conhecimento da situação ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal. 

Salientou que até hoje, dia da assembleia, nada foi dito ou respondido o que 

demonstra bem a inércia e a ineficácia do executivo e que isto é tanto mais grave quanto no 

caso dos pedidos de informação, certidão, etc, não forem cumpridos no prazo de 10 dias úteis 



 

 

      

Ata 27-02-2015  
Nº 1  

10 

a que alude o artigo 61º do CPA começa a contar um prazo de 20 dias para intentar a 

respetiva intimação no tribunal administrativo conforme decorre do artigo 105º do CPTA. -----  

Questionou se o executivo espera que tenham de o intimar em tribunal. -----------------  

Terminou dizendo que os deputados da CDU recomendam mais respeito, celeridade 

pelos partidos da oposição, pelos deputados e em especial pelos munícipes. ----------------------   

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João 

Branco, que depois de cumprimentar os presentes, congratulou e enalteceu a Associação 

Abútrica pela organização de mais uma caminhada na freguesia de Vila Nova, bem como a 

Junta de freguesia de Vila Nova pela colaboração e cooperação neste evento que contou com 

cerca de 750 participantes. -----------------------------------------------------------------------------------  

Ainda em relação aos eventos organizados pela Associação Abútrica, louvou mais uma 

edição, a 5.ª, dos “Trilhos dos Abutres”. ------------------------------------------------------------------  

Salientou que a prova, é já uma prova de referência internacional e com grande 

projeção materializada no facto das inscrições para o ultra trail, cerca de 700, terem 

esgotado em 8 horas, adquiridas por sete nacionalidades. ---------------------------------------------  

Referiu que para além do ultra trail, realizaram-se mais três provas desportivas, que 

somados os participantes aos 700 da prova rainha, resultaram num total de 1700 inscrições. --  

Informou que a nível cultural realizou-se ainda uma tertúlia e uma feira, ambas 

agregadas a esta iniciativa. -----------------------------------------------------------------------------------  

Louvou a colaboração da Câmara Municipal de Miranda do Corvo e da Junta de 

Freguesia de Miranda do Corvo com a Associação Abútrica. --------------------------------------------  

Também a nível desportivo, deu os parabéns à Junta de Freguesia de Lamas pela 

organização da prova de ciclismo “Rota das Vindimas”. Referiu que se tratou de uma prova do 

campeonato regional de juniores que contou inclusivamente com a participação do atual 

campeão mundial Ivo Oliveira e onde se registaram cerca de um milhar de participantes. ------  

Salientou que ambos os eventos tiveram cobertura televisiva, o que representa na 

perfeição a projeção desportiva atual e turística que trouxeram ao concelho de Miranda do 

Corvo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Paulo 

Silva, que depois de cumprimentar os presentes, mostrou a sua preocupação pelo acréscimo 

de cães de raça a circular na via pública, muitos dos quais sem terem as proteções 

adequadas. Na sua opinião, estes cães deveriam ser identificados e verificar se se encontram 

registados. Referiu que neste dia se cruzou com vários cães de raças perigosas. ------------------  

Relativamente à paragem dos autocarros junto à estação e ao cinema, referiu que 

nesta zona circulam muitas crianças e idosos e que os autocarros param todos em fila 
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deixando apenas um espaço que não chega a ser a passadeira. Referiu que já presenciou  

alguns acidentes graves, de pessoas que passam por trás dos autocarros e são “apanhados” 

por outros veículos que por ali circulam. ------------------------------------------------------------------  

Na sua opinião, ou começam a parar um de cada vez, ou então terá de se adoptar 

outra medida de segurança para aquele local. ------------------------------------------------------------     

 Sobre a questão das passadeiras, solicitou informações acerca do ponto de situação, 

nomeadamente da colocação de passadeiras no local da sua residência. ----------------------------   

     De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio 

Gonçalves, que depois de cumprimentar os presentes apresentou a seguinte declaração: ------  

“Decorrente do compromisso eleitoral e até da natureza humana solidária, compete a 

todo o cidadão, cooperar neste caso específico com as autarquias locais, no sentido do bem 

comum e na primazia do bem estar social/comunitário do individuo. É também neste sentido, 

como membro desta AM que pretendo partilhar convosco, nomeadamente com o Sr. 

Presidente de Câmara, o seguinte: --------------------------------------------------------------------------  

Reconhecimento das beneficiações feitas no Cemitério Municipal, por altura do Dia de 

Todos os Santos (1Nov2014), assunto por mim abordado  em representação desta bancada em 

AM 30.12.2013. Ficamos a aguardar repintura dos muros e melhoria do sistema de 

decomposição de detritos. ------------------------------------------------------------------------------------  

Nas AM às datas também de 30.12.2013 e 28.02.2014, conforme se pode ler nas 

respetivas atas, levantei aqui outras questões, a saber: ------------------------------------------------   

Melhoria dos acessos, com alargamento, à ponta sul da Quinta Paiva. Os contactos 

com proprietários, para o efeito, foi iniciado pelo anterior executivo e foi por mim 

confirmado com um dos herdeiros das propriedades em causa. Até hoje no terreno nada 

mudou; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Necessidade de se construir WC público e duas Churrasqueiras no Empreendimento 

Turístico da Quinta da Paiva. Ficou então o compromisso do Sr. Presidente da Câmara, iniciar 

as obras no início da primavera de 2014, mas também aqui, nada se vê; ---------------------------  

Necessidade de conservação nas estações e caminhos do Circuito de Manutenção da 

Quinta da Paiva. Ficou também o compromisso do Sr. Presidente da Câmara, resolver, logo 

que finalizado o período de cheias do rio Dueça. Até hoje não vi sinais de manutenção, mas 

sim degradação; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Necessidade de consolidar muro de Açude da Quinta. Passou o verão, e o muro 

ameaça cada vez mais, cair com o peso das águas de inverno; ----------------------------------------  

Iluminação Pública do Calvário. Sem mais comentários, dado que houve já 

anteriormente, uma intervenção desta bancada, sobre o tema. --------------------------------------  
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Novas preocupações. São muitas, mas não quero ser exigente: -----------------------------  

O para-raios (descarregador de sobretensões atmosféricas), continua por instalar no 

Alto do Calvário! Não se entende que depois dos estragos ocasionados há cerca de meio ano 

atrás, não esteja instalado um novo descarregador sobre tensões, para acautelar e evitar 

novos prejuízos; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O estado obsoleto e falta de limpeza nos WC da Praça José Falcão é de todo um mau 

cartão de visita;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falta de limpeza nas encostas do Calvário e nas “ilhas” do Nó 1 da Variante da EN 342 

na zona do Porto Mourisco. Alerto para que, sendo da responsabilidade das Estradas de 

Portugal, a limpeza das herbáceas da Variante, o Executivo anterior, e muito bem, por uma 

questão de imagem municipal, tomava a iniciativa de fazer aquela limpeza; ----------------------  

Ausência de resultados da Incubadora de Empresas. Efetivamente, para além da 

Incubadora, Miranda até tem duas boas Zonas Industriais, bons acessos, gente desempregada, 

mas novas empresas não damos por elas. De referir que as obras atrás referidas, foram 

executadas pela Câmara Municipal anterior.” ------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José 

Mário Gama, que depois de cumprimentar os presentes deixou um voto de reconhecimento à 

Direção dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo. ----------------------------------------------  

Salientou o trabalho desenvolvido pela Associação destacando o facto dos cidadãos de 

Miranda poderem “dormir mais descansados”, pois têm a Associação que por eles zela 

mencionando ainda o facto de também a bancada do Partido Socialista os apoiar, 

reconhecendo-os como fundamentais para a segurança e tranquilidade. ----------------------------  

Referiu que a bancada do Partido Socialista gostaria de enaltecer o trabalho e 

dedicação da Direção dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, que termina agora o 

seu mandato, enaltecendo a pessoa do Dr. Sérgio Sêco pelo empenho por todo o concelho. ----  

Em nome da bancada do Partido Socialista deu os parabéns à nova direção. -------------  

Por fim, enalteceu o 75.º aniversário da Casa do Gaiato, salientando o trabalho que 

esta associação tem desenvolvido. --------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal apresentou a seguinte Moção: ------  

“As obras da A13 implicaram diversas modificações ao acesso das povoações da 

freguesia de Ceira, Miranda do Corvo, e Semide. --------------------------------------------------------  

A estrada Municipal de Ceira às Vendas da Serra foi bloqueada com a construção de 

um viaduto, por cima da A13. Tais obras lamentavelmente impediram o trafego e o próprio 

acesso a Coimbra do Senhor da Serra por Ceira. ----------------------------------------------------------  
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As populações abrangidas, por diversas ocasiões, têm manifestado a sua oposição e 

consternação por tal facto, uma vez que ultimamente deixou de haver noticias sobre a 

situação das obras.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Também esta Assembleia Municipal se coloca ao lado das populações e da União das 

Freguesias de Semide e Rio de Vide e Miranda do Corvo, repudiando igualmente, a forma 

como as populações abrangidas têm sido tratadas. ------------------------------------------------------  

Desse modo exigem de imediato a conclusão das mesmas para o normal 

funcionamento desta via tão importante aos concelhos de Miranda do Corvo e Coimbra.” ------  

Colocada a Moção de Repúdio à aprovação, foi a mesma aprovada por unanimidade. --    

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente de 

Câmara para esclarecer as questões levantadas pelos Deputados. -----------------------------------  

Sobre a intervenção da Deputada Fátima Ramos, salientou que esta, devido às funções 

que desempenhou anteriormente como Presidente de Câmara, certamente entenderá muito 

bem os problemas que existem na Casa das Artes. Informou que em colaboração com os 

técnicos da autarquia, estão em negociações com o empreiteiro e que em último caso será 

resolvido com a assinatura das garantias bancárias, as quais são de valor elevado. ---------------  

Sobre os folhetos da BTL, disse que tem noção que há outros municípios que estão a 

fazer um trabalho extraordinário em termos de elevação do seu património e da sua 

atratividade turística. Referiu que o folheto que está na Feira, foi executado em parceira com 

o Parque Biológico para divulgação na Feira de Turismo. Disse que estão a desenvolver um 

mapa turístico, bem como outros elementos que tenciona ter na Feira de Turismo em Miranda 

do Corvo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a falta de resposta em relação ao eco museu territorial, referiu que está em 

análise e que só por essa razão ainda não foi fornecido. ------------------------------------------------  

Registou os votos apresentados pelo Deputado Hugo Cabral, salientando o facto de ter 

que se ausentar efetivamente para estar presente na Gala PME Excelência, organizado pelo 

Diário de Coimbra. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Agradeceu o alerta do Deputado Reinaldo Couceiro, relativamente às árvores, 

informando que irá comunicar ao Comandante Operacional Municipal para que a situação 

possa ser resolvida, ou pela Câmara, ou pelos proprietários. ------------------------------------------  

Sobre a iluminação do Mosteiro de Semide, voltou a referiu que apenas falta vir o bom 

tempo, uma vez que o material já foi adquirido há bastante tempo, que efetivamente parte 

ainda foi adquirido pelo executivo anterior.  -------------------------------------------------------------  

Sobre as condutas na Ribeira de Semide, referiu que não estão em condições há 

muitos anos. Disse que já foi feito o projeto e que já foram encetados contactos com a 
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empresa que está a realizar a obra das Águas do Mondego e que estão a tentar encontrar a 

melhor solução em termos de coordenação com a empreitada em curso. ---------------------------   

Relativamente à intervenção do Deputado Luís Martins, lamentou a situação das obras 

do Claustro. Disse que efetivamente o concurso já abriu há muito tempo, mas que ainda não 

há obras no terreno. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Registou a situação do Passal e condições de segurança do Celeiro, salientando que 

tanto o imóvel como o terreno são da propriedade da Fábrica da Igreja sendo que a Câmara já 

mostrou abertura para colaborar e que inclusivamente já há um estudo prévio para a 

requalificação do Passal. Desejou que no âmbito dos Programas Comunitários possam ter uma 

parceria com a Fábrica da Igreja tendo em vista a Requalificação do Passal e a reabilitação do 

Celeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre as outras situações de degradação, nomeadamente dos muros, disse que iria 

fazer um alerta às Águas do Mondego.----------------------------------------------------------------------  

Relativamente à Estrada do Soito e do pavimento em mau estado, registou e disse que 

iria comunicar aos serviços para tentar saber se há ou não responsabilidade da Câmara na 

reparação ou se se trata de alguma empreitada recente e que ainda esteja no período de 

garantia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Deputado João Carvalho, referiu que estão todos 

solidários com a população de Semide e que a revolta também é sua e do executivo. Disse que 

irão exigir junto das entidades competentes a resolução atempada e que se for necessário “ir 

para a rua”, estará ao lado das pessoas. -------------------------------------------------------------------    

Sobre a iluminação do Alto do Calvário, referiu que a parte da iluminação pública se 

encontra praticamente resolvida e que falta apenas a instalação de dois ou três postes junto à 

Capela do Senhor dos Paços. Disse que relativamente à iluminação cénica, por razões 

semelhantes às do Mosteiro de Semide, também o próprio empreiteiro ainda não resolveu. 

Referiu que já foi feita a requisição e que envolve cerca de dois mil euros de material. --------             

No que toca ao Orçamento Participativo Jovem e ao Conselho de Juventude, informou 

que o mesmo irá reunir muito em breve e que irá ser nessa reunião que irá ser tratada a 

questão do Orçamento Participativo Jovem. Disse também que o executivo está empenhado 

nas questões do Orçamento Participativo Jovem. --------------------------------------------------------  

Em relação à intervenção do Deputado José Taborda, pediu desculpa pelo sucedido, 

informando que a falha no fundo era sua uma vez que na Assembleia assumiu esse 

compromisso e não terá chegado aos técnicos. Informou que o processo deveria ter sido 

imediatamente disponibilizado uma vez que até era para um Deputado Municipal, mas que 

contudo não deixou de ter acesso aos documentos, ainda que tardiamente. -----------------------   
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Sobre a questão do atendimento até às vinte e duas horas, referiu que ele próprio, no 

dia em que houve uma interrupção, manifestou o profundo desagrado junto do ACES. Disse 

que estão todos em sintonia e que têm trabalhado bem e que irão lutar para que o 

prolongamento de horário, bem como outras sugestões, sejam concretizadas. --------------------  

Salientou que acolhe com muito agrado a proposta do Senhor Deputado, para a 

realização de uma convenção ou de um evento de outra natureza, ou até quem sabe, de uma 

Assembleia Municipal extraordinária. -----------------------------------------------------------------------  

Em relação à intervenção da Deputada Celeste Cardoso, referiu que respeita muito a 

sua opinião, mas não subscreve boa parte do que disse. Na sua opinião não existem razões 

para tanta tristeza e que a alegria está para chegar com a chegada da primavera. ---------------  

Sobre a iluminação na Sr.ª da Piedade, referiu que é algo semelhante aos problemas 

com o Mosteiro de Semide e que se prendem com a humidade. ---------------------------------------  

Sobre as atas, referiu que elas estão disponíveis, mas não no link que a Deputada 

consultou, admitindo contudo que também deveriam estar nesse local. Referiu que iniciaram 

um processo de melhoria do site da autarquia para que este seja mais acessível. Salientou que 

se assim não fosse, a autarquia não tinha obtido um excelente resultado no Índice Municipal 

de Transparência, onde obteve um lugar cimeiro. -------------------------------------------------------  

Sobre o direito à informação, referiu que se trata de um processo muito volumoso e 

que não podia ser enviado por correio, pedindo, contudo desculpa por não ter sido enviada 

uma resposta em tempo útil para que a Deputada se pudesse deslocar aos serviços para 

consultar o mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------              

Registou com muito apreço a intervenção do Deputado João Branco sobre as 

atividades desportivas que se desenrolaram no nosso concelho, dando principal destaque ao 

5.º Trilho dos Abutres, a qual tem levado o nome de Miranda do Corvo na modalidade do Trail 

Running, pelo que felicitou a Associação Abútrica por este sucesso. ---------------------------------      

Sobre a intervenção do Deputado Paulo Silva registou as suas preocupações sobre 

segurança, nomeadamente sobre os cães e paragens de autocarro. Salientou que irão oficiar o 

Metro Mondego alertando sobre este assunto. Sobre as passadeiras, referiu que está a ser 

desenvolvido um estudo não só para este local, mas para todos os locais do concelho. ----------  

Em relação à intervenção do Deputado Lídio Gonçalves informou que efetivamente 

foram registadas melhorias no cemitério. Sobre a falta de intervenções na Quinta da Paiva, 

informou que foram feitas algumas, mas que efetivamente faltam fazer outras, 

nomeadamente a empreitada para as instalações sanitárias, bem como o acesso, o qual exige 

a execução de uma demolição o que irá encarecer o projeto. Sobre o descarregador de 

tensões, informou que já há um pedido da Fábrica da Igreja e que já há orçamento para isso. 
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Sobre a falta de limpeza, admitiu que possam existir algumas falhas em zonas públicas, 

contudo a parte que o Deputado referiu da encosta a sul, informou que é de propriedade 

privada, mas que irão notificar o proprietário para proceder à limpeza. Sobre a incubadora de 

empresas, referiu que só não existem lá empresas, porque existe um problema muito 

complicado de propriedade horizontal do mercado que já se arrasta desde a construção do 

edifício. Informou que estão a verificar uma solução para que se possa avançar em paralelo 

antes da propriedade horizontal. ----------------------------------------------------------------------------   

Disse ao Deputado José Mário Gama que ouviu com particular alegria, consideração e 

grande estima, as palavras que proferiu em relação às duas instituições (Casa do Gaiato e 

Bombeiros Voluntários) e que são duas instituições de referência que todos estimam muito. ---    

Quando os trabalhos iam neste ponto o Senhor Presidente de Câmara ausentou-se, 

assumindo a representação do Município a Senhora Vice Presidente, Ana Gouveia. ---------------  

Ponto 6 - Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade da Autarquia, nos 

termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. -  

O Presidente da Assembleia Municipal sugeriu que de futuro a organização dos 

documentos que compõem a informação do Presidente sobre a atividade da autarquia fosse 

reformulada no sentido de ser mais sucinta. --------------------------------------------------------------  

De seguida foi dada a palavra à Deputada Fátima Ramos, que solicitou, de futuro, 

informações sobre obras realizadas no concelho, atividades importantes. Na sua opinião, a 

informação acerca do número de contadores de água, ou o número de refeições que serviram 

não tem necessidade de vir aqui à Assembleia Municipal. Salientou que este tipo de 

informação denota, tal como foi dito pela Deputada Celeste Cardoso, uma pobreza e uma 

grande inércia. Referiu que mesmo quando cheio de vontade, o líder da bancada do Partido 

Socialista procura referenciar a Ponte do Cabouco, disse que o que o este executivo fez, foi 

entravar a abertura da Ponte do Cabouco, que estava conseguida e optou por andar a gastar 

energias com esta situação. Disse que mau teria sido se o executivo não se tivesse empenhado 

em resolver o problema da estrada das Vendas da Serra. Referiu que mais uma vez se 

comprova que a situação financeira da autarquia está ótima. Informou que de acordo com o 

ponto 6 do Resumo Diário da Tesouraria, a Câmara apresentava em 19 de fevereiro, um total 

de disponibilidades de dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e nove 

euros e sessenta e quatro cêntimos e depósitos a prazo de quinhentos mil euros. Informou 

ainda que analisando o ponto 3, referente aos contratos por empreitada, à exceção do Campo 

Relvado, eram processos que foram lançados pelo executivo anterior e que a Câmara demorou 

um ano e meio para passar de concursos realizados para aprovação da minuta ou assinatura 

do contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Referiu que verifica ainda nesse documento, que foi concluído o processo da 

candidatura da tipologia 3.4 que se prende com a qualificação dos profissionais da 

administração pública, salientando que é um processo extremamente importante iniciado 

ainda pelo executivo anterior. -------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que no executivo anterior, a uma determinada altura, não foi publicado 

online o documento de avaliação da aplicação das medidas preventivas de combate à 

corrupção. Na sequência disso, foram alvo de muitas críticas nesta Assembleia Municipal. 

Disse que na sua opinião, este executivo já tomou posse há bastante tempo e esse documento 

nunca veio à Assembleia Municipal. Salientou que na altura veio à Assembleia Municipal e 

criticaram apenas porque não estava na página da Internet, mas que presentemente nem 

sequer veio à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------    

Disse que concordava com algumas situações referidas anteriormente, nomeadamente 

a ausência de resposta em relação a reclamações. Informou que ela própria, como cidadã, 

apresentou algumas reclamações na Câmara Municipal e que nunca teve resposta 

contrariamente ao que se verificava no mandato anterior. --------------------------------------------   

Referiu que de facto foi um ano e meio perdido, que o trabalho foi demasiado pouco 

e que não sabe o que é que este executivo anda a fazer. Disse que lhe parece que o executivo 

entrava mesmo algumas situações, como é o caso da representação do município na BTL que 

não mostra nada do nosso concelho e que existem instituições que mandam propostas para a 

Câmara e que não recebem qualquer resposta. Disse que já foi aqui referido vários projetos 

de licenciamento importantes para o concelho e que até estes são travados. ----------------------  

Terminou dizendo que se não têm ideias novas, pelo menos que aproveitem as do 

executivo anterior, como é o caso do passal junto ao Mosteiro de Santa Maria de Semide. ------              

De seguida interveio o Deputado José Mário Gama que respondeu à Deputada Fátima 

Ramos, dizendo que na altura a Ponte do Cabouco foi herdada, mas não estava concretizada.  

Salientou os problemas que hoje se verificam na Casa das Artes, fruto da pressão para 

ser inaugurada atempadamente. ----------------------------------------------------------------------------   

Referiu que a informação menciona vários projetos novos, contrariamente ao que foi 

afirmado pela senhora Deputada. ---------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora Vice-

Presidente que informou que o documento de avaliação da aplicação das medidas preventivas 

de combate à corrupção está a ser elaborado. Disse que fruto da alteração à estrutura 

orgânica tem que ser executado novo documento. ------------------------------------------------------  
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Em relação às instituições que não obtêm resposta, disse que só ainda não obtiveram 

resposta, as que apresentaram projetos que envolvem montantes muito elevados, ou 

protocolos e parcerias em estudo. --------------------------------------------------------------------------     

Em relação ao excesso de gasto de papel, nomeadamente com a impressão dos 

documentos de apoio à realização das reuniões, sugeriu que se aproveitasse uma sugestão 

apresentada pelo Dr. José Manuel de Paiva Simões, na altura presidente da Assembleia 

Municipal, minimizando ao máximo o número de impressões. -----------------------------------------   

Ponto 7 - Relatório dos Apoios às Juntas de Freguesia do Concelho de Miranda do 

Corvo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento do Relatório dos Apoios às Juntas de 

Freguesia do Concelho de Miranda do Corvo. --------------------------------------------------------------  

A Deputada Fátima Ramos, numa atitude cautelar, alegou impedimento não 

participando na deliberação seguinte, ausentando-se da sala. ----------------------------------------  

Ponto 8 - Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira - Avaliação Ambiental 

Estratégica: Deliberação Camarária de 20.02.2015. ----------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Vereador Miguel Brandão, uma 

vez que é o mesmo que analisa este processo. -----------------------------------------------------------  

O Vereador Miguel Brandão informou que este documento já tinha sido presente numa 

reunião anterior, mas que devido a uma alteração carece novamente de aprovação do órgão 

deliberativo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------     

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a versão final do Plano 

de Pormenor da Zona Industrial da Pereira nos termos do previsto no artigo 79.º do Decreto-

Lei 380/99 de 22 de Setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 

fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Deputada Fátima Ramos regressou aos trabalhos. -------------------------------------------  

Ponto 9 - Auditoria ao Município de Miranda do Corvo - Controlo do Urbanismo na 

Administração Local Autárquica. -----------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Hugo 

Cabral que referiu que das conclusões que são retiradas deste relatório, referem que os 

processos de contraordenação relativos à urbanização e edificação apresentam um atraso 

significativo de tramitação e resolução com o consequente atraso na cobrança de algumas 

receitas. Neste contexto, questionou se há assim tantos processos neste estado. -----------------  

A senhora Vice-presidente respondeu que este executivo herdou centenas de 

processos do executivo anterior e que é a esses que estão a tentar dar solução. ------------------  
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Referiu que efetivamente deste documento resultam duas recomendações e que uma 

delas é em relação a esses processos de contraordenação. --------------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento da Auditoria do Município de Miranda do 

Corvo – Controlo do Urbanismo na Administração Local Autárquica. ----------------------------------  

Ponto 10 - Metro-Mondego. ------------------------------------------------------------------------  

Em relação a este assunto, o Presidente da Assembleia Municipal informou que tinha 

pensado em realizar uma sessão temática precisamente num mês em que não houvesse 

Assembleia Municipal, mas que em virtude do Secretário de Estado ter comunicado que não 

poderia estar presente decidiu adiar. Disse que perante a recusa de uma entidade 

governamental em vir aqui, pensou em chamar o Presidente da Câmara Municipal da Lousã, 

Miranda e Coimbra para discutir este assunto. ------------------------------------------------------------     

Informou que tem estado presente em várias reuniões e as pessoas já não falam em 

Metro, mas em outras alternativas e que inclusivamente quando esteve o Dr. Poiares Maduro 

em visita à Fundação ADFP, ele mencionou sempre uma “solução”, mas nunca indicou qual. --  

Disse que as soluções que nos querem apresentar não são as melhores e que está com 

algum receio sobre o resultado de tudo isto. --------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Paulo 

Silva que declarou que foi um defensor intransigente da nossa linha e que sempre defendeu o 

concelho, em detrimento dos interesses de Lisboa, salientando que temos sido muito mal 

tratados pelo governo anterior e atual e que tudo o que foi feito na nossa linha está a ficar 

degradado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que nós queremos a ferrovia e há quem não a queira, mas que também não há 

apresentação de outras soluções. Exigiu a apresentação de propostas concretas em cima da 

mesa, sejam elas quais forem.  ------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Hugo 

Cabral que referiu que mais importante do que estar a ver qual foi o governo que teve mais 

culpa, se o que recalendarizou os trabalhos, ou o que prometeu o Metro, é não parar a luta. --  

Referiu que seria importante a realização de uma sessão temática, mas que a mesma 

só será profícua se estiver presente alguém do Governo. -----------------------------------------------    

Salientou que tivemos recentemente a visita do primeiro-ministro e do ministro-

adjunto e nunca ninguém mencionou a questão do Metro.  --------------------------------------------  

Disse que agora, depois dos milhões que foram investidos, não faz sentido colocar em 

causa se o projeto é ou não rentável e que se devem organizar manifestações, uma vez que 

esta é uma altura critica. Referiu que é muito importante pressionar o Governo para dar 

continuidade a este projeto. ---------------------------------------------------------------------------------  
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Disse que não é lógico que venham, nesta fase, dizer que a solução não é rentável, 

pois esse estudo deveria ter sido feito antes de avançar com o projeto. ----------------------------  

Referiu que mais uma vez compete aos executivos de Miranda do Corvo, Lousã e 

Coimbra, a pressionarem a administração para que encontre uma solução idêntica à solução 

inicial e mais do que tudo, pressionar o Governo atual, pois esta é uma altura crucial para 

receber os apoios e aplicar os fundos comunitários. -----------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado 

Carlos Marta que referiu que estava satisfeito por verificar pela primeira vez o Partido 

Socialista e PSD, a concordarem consigo, com as mesmas coisas e que desta vez não se 

verificou um silencio aterrador, quando mencionou o problema dos gastos excessivos do 

Metro-Mondego, sendo que no relatório do Tribunal de Contas é informado que só a 

administração gastou três milhões e meio de euros para não fazer nada e na altura ninguém 

comentou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que é extraordinário que este Conselho de Administração, se mantenha, 

mesmo quando o ministro vem aqui e diz que o Metro-Mondego não é alternativa, pelo que na 

sua opinião, se não é alternativa, o primeiro passo é extingui-lo e depois exigir ao Governo a 

alternativa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que antes tínhamos um comboio, pelo que podem optar por recolocar os 

carris, ou eletrificar a linha, uma vez que se calhar fica mais barato do que continuar com 

este projeto que nunca irá chegar a bom porto. ---------------------------------------------------------  

Disse que todos os Deputados já entenderam que estamos a ser aldrabados, que não 

interessa por quem, e que temos que exigir o que tínhamos. ------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José 

Taborda que referiu que este tema é muito repetitivo, já foi debatido mais do que uma vez, 

que todos pensam em conjunto e união e que é essa força que deve prevalecer. -----------------  

Seguidamente foi dada a palavra à Deputada Celeste Cardoso que referiu que em 

relação à designação do ponto 10 – Metro-Mondego, não nutre grande simpatia por este nome, 

na medida em que permite coincidir com a empresa cujos administradores já se deveriam ter 

demitido a partir do momento em que o Governo diz não ter solução e na prática acaba por 

ser uma administração fantoche, sem competências. Disse que a maior parte das 

competências que a Metro-Mondego já teve, neste momento já pertencem à Refer. -------------  

Salientou que é absolutamente necessário responsabilizar o Governo, os Governantes 

e os intervenientes, pelos danos que provocaram a todas as populações que foram afetadas 

por este roubo do comboio. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Assim sendo, referiu que é urgente exigir ao governo uma solução e por isso, além da 

questão da responsabilização, deve-se exigir uma solução, pelo que propôs, à semelhança do 

que se fez na estrada das Vendas da Serra/Coimbra, que esta Assembleia Municipal tome uma 

posição de repúdio e que do mesmo modo seja feita uma comunicação ao Governo na pessoa 

do Senhor primeiro-ministro, a transmitir esse repúdio, a responsabilizar e a exigir uma 

solução.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal, deu a palavra à Deputada Fátima 

Ramos que referiu que de facto quando chamamos Metro-Mondego, poderíamos chamar Linha 

da Lousã. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que na sua opinião era de facto importante, fazer uma Moção e um texto que 

unisse todos. Salientou que ouviu com atenção o Deputado do Partido Socialista e a Deputada 

da CDU e que estas são contraditórias, sendo que é isso que o Governo quer. ---------------------  

Referiu que o Deputado do Partido Socialista e do PSD referiram que o que nós 

queremos é um sistema de Metro-Mondego como ele estava concebido, mas não deve ser esse 

o nosso objetivo, pois na sua opinião deve-se lutar por um sistema que resolva os problemas 

dos cidadãos, da linha da Lousã. Disse que ótimo seria um sistema que resolvesse o problema 

da Linha da Lousã e da Cidade de Coimbra, mas que neste momento se o Governo disser que 

não tem dinheiro para resolver na linha da Lousã e na cidade de Coimbra, aceita que o 

Governo diga que resolve o problema na linha da Lousã. -----------------------------------------------  

Na sua opinião o Governo deveria colocar um sistema de transporte, de preferência 

em ferrovia, na linha da Lousã, que vai desde Serpins a Coimbra B, que funcione bem, 

transporte público e elétrico. --------------------------------------------------------------------------------    

Sobre a solução tecnológica, disse que não a vai estudar, que tanto faz que seja 

Metro, ou comboio, o importante é que seja uma solução cómoda que permita a viagem até 

Coimbra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Sobre o argumento que o Presidente da Assembleia Municipal referiu de mudar a 

reunião porque não estava presente um membro do Governo, na sua opinião isso é pouco e 

que independentemente de quem esteja deve-se reunir, deve-se discutir o assunto e chamar 

aqui os presidentes das outras câmaras. -------------------------------------------------------------------  

Referiu que não achou bem, quando ainda muito recentemente esteve no concelho o 

Ministro, Dr. Poiares Maduro, não terem estado presentes mais representantes desta 

autarquia, bem como de outras, uma vez que na sua opinião, é importante estar todos juntos. 

O Presidente da Assembleia Municipal informou que trouxe este assunto, pois não 

quer ser acusado de sonegar este assunto. ----------------------------------------------------------------  
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Referiu que discordando da Deputada Fátima Ramos, não quer fazer uma sessão 

temática sobre este assunto, sem estar presente um membro do Governo, mas que irá colocar 

o assunto à coação. --------------------------------------------------------------------------------------------   

Salientou que na sua opinião deveria ser elaborado um documento que fosse aprovado 

por todos, pelo que solicitou aos líderes dos grupos municipais que elaborassem esse 

documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------       

  De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Hugo 

Cabral, que no seguimento da intervenção do deputado Paulo Silva, referiu que todos ficaram 

com a ideia que havia uma consistência de opiniões, mas para tentar baixar alguma 

animosidade da Deputada Fátima Ramos, referiu que quando falou na solução Metro-Mondego 

não se estava a referir ao projeto inicial, mas sim a uma solução ferroviária. ---------------------      

De seguida interveio a Deputada Fátima Ramos que referiu que está disponível para 

colaborar na execução de um documento que defenda e que se recorde que tínhamos uma 

linha que funcionava há mais de cem anos, que nos foi prometido modernizar a linha 

colocando um sistema de metro de superfície o que originou a retirada da linha, deixando a 

população sem um sistema de mobilidade. ----------------------------------------------------------------  

Referiu que exige-se que as promessas sejam cumpridas, que seja executado um 

projeto de mobilidade sobre carris na linha da Lousã com a maior urgência possível e que o 

governo diga o que é que está a pensar e o que é que quer propor. ----------------------------------  

    De seguida a Deputada Celeste Cardoso, referiu que estão disponíveis para 

encontrar o texto, mas esclareceu que quando fez a sua anterior intervenção, a ideia seria 

que a tomada de posição fosse geral e tomada nesta reunião, à semelhança da tomada de 

posição da estrada Vendas da Serra/Coimbra. ------------------------------------------------------------  

Referiu que se deve mostrar repúdio pela situação e mostrar que os governos são 

responsáveis pelos danos provocados a estas populações ao ser retirado um bem e exigir uma 

solução. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que esta Assembleia Municipal tem que tomar uma posição sobre esta 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Deputado José Mário Gama, salientou que se deve ter alguma cautela 

uma vez que corremos o risco de não ter nada e continuamos com o sistema dos autocarros ad 

eternus, de ter uma solução apenas até S. José e poderá ser o Metro-Mondego na sua 

plenitude e magnitude, ou seja, ou se tem tudo, ou poderá não se ter nada. ----------------------   

De seguida o Deputado João Branco referiu que das intervenções, compreendeu que 

todas as bancadas pretendem fazer uma moção de repúdio, no entanto, gerou-se a confusão 

utilizando a palavra solução para o sistema mobilidade do Metro-Mondego, mas neste 
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momento o sistema mobilidade do Metro-Mondego são autocarros, pelo que não lhe parece 

que seja expressivo da vontade do povo de Miranda do Corvo, que se faça uma moção de 

repúdio nesta Assembleia Municipal, sem estar bem definido que o que se exige é uma 

solução para o Ramal da Lousã sobre carris. --------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Deputado Carlos Marta referiu que já foi comunicado que o projeto 

Metro-Mondego acabou e que o Governo está a estudar outra solução. Salientou que sempre 

foram contra o fim do ramal e que não concordaram com o facto de arrancarem os carris, 

pelo que repudia que isso tenha acontecido e que tenhamos ficado sem um transporte 

centenário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que se o Governo diz que há outra solução, e não quer dizer que se possa vir a 

concordar com ela, mas que pelo menos nos digam qual é essa solução. ----------------------------  

Acredita que todos, sempre defenderam a electrificação do ramal, e que nesta 

manifestação coletiva, concordaram em manifestar o repúdio pelo facto do Governo não 

apresentar uma solução. --------------------------------------------------------------------------------------  

Quando os trabalhos iam neste ponto, o Presidente da Assembleia Municipal 

interrompeu os trabalhos por cinco minutos para elaboração de uma Moção de Repúdio, que 

passou a ser apresentada pela Deputada Celeste Cardoso: --------------------------------------------  

“Senhor Primeiro Ministro: --------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal de Miranda do Corvo reunida em Assembleia Ordinária de 

27/02/2015, deliberou aprovar por unanimidade, na defesa intransigente dos interesses dos 

mirandenses a seguinte Moção: ------------------------------------------------------------------------------  

Demonstrar o seu veemente repúdio pelos comportamentos dos sucessivos governos, 

que têm enganado as populações utilizadoras do antigo ramal Coimbra B/Serpins. ---------------  

Este órgão exige assim, que o Governo assuma a sua responsabilidade e apresente 

uma solução, com a máxima urgência, para o Ramal de Coimbra B/Serpins, concretizando 

aquilo que é o desejo das comunidades, ou seja, uma opção sobre carris. --------------------------   

Foi esta Moção aprovada, por unanimidade e aclamação, pelos Grupos Municipais do 

Partido Socialista, PSD-CDS/PP e CDU, em 27/02/2015.”. ----------------------------------------------  

Por fim o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação da ata 

em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------  

E sendo vinte e uma horas e cinquenta minutos, o Presidente da Assembleia 

Municipal, declarou encerrada a sessão, a qual se lavrou a presente ata que será previamente 

distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. --------------  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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