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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 30-04-2015  

 

Aos trinta dias do mês de abril 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 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão -----------------------  

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 27.02.2015 -------------------------  

Ponto 3 - Intervenção do Público-----------------------------------------------------------------  

Ponto 4 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

Regimento ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 5 - 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 6 - Auditoria Externa às Contas de 2015 - Nomeação de Auditor Externo. 

Deliberação Camarária de 06.03.2015 ----------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Fornecimento de Energia Elétrica - Abertura de Concurso. Deliberação 

Camarária de 20.03.2015 --------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Proposta de Normas de utilização de bicicletas e de uso partilhado 

"Rodinhas" - alteração. Deliberação Camarária de 10.04.2015 ---------------------------  

Ponto 9 - Prestação de Contas de 2014. Deliberação Camarária de 24.04.2015 -----  

Ponto 10 - Declarações previstas no artigo 15.º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro. 

Deliberação Camarária de 24.04.2015 ----------------------------------------------------------  

Ponto 11 - 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. -------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de substituição de 

mandato, nos termos do art.º 78 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redação dada pela 

Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro: --------------------------------------------------------------------------  

- Deputado João António Dias Ramos, sendo substituído por Ruben Jordão Soares 

Fernandes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Deputado Lídio Lourenço Gonçalves, sendo substituído por Horácio José Lopes dos 

Satos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputado João Pedro Fontes Branco, sendo substituído por José Alberto Amado 

Domingos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputado José Mário Quaresma Gama, sendo substituído por Carlos Miguel Ferreira 

dos Santos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputada Carla Marina de Abreu Alves José Baptista, sendo substituída por José 

Miguel Lucas Simões; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 1 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão. ----------------------  

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 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 27.02.2014. ------------------------  

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 Deputados Horácio José Lopes dos Santos, 

José Miguel Lucas Simões, Rúben Jordão Soares Fernandes e José Alberto Amado Domingos, 

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

Ponto 3 - Intervenção do Público.----------------------------------------------------------------  

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

Verdial que começou por cumprimentar todos os presentes. ------------------------------------------  

 Seguidamente, referiu que relativamente ao ramal da Lousã, lamenta que o processo 

não tenha tido grandes desenvolvimentos desde a entrada deste executivo.  ----------------------  

Referiu que se deveria avançar para a eletrificação do Ramal da Lousã, para que os 

Mirandenses, Lousanenses, a própria cidade de Coimbra e mesmo o distrito, deixarem de ser 

prejudicados com esta situação de impasse. --------------------------------------------------------------    

Continuou dizendo que é incorreto atirar as culpas para os governantes e para Lisboa, 

pois as mesmas a serem repartidas, seriam por Lisboa e pelas edilidades locais. ------------------  
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De seguida apresentou uma reclamação, até porque a Câmara Municipal faz parte da 

administração do Metro Mondego, devido aos autocarros que têm substituído os comboios, 

nestes últimos tempos, se comportarem de uma forma completamente anárquica. Os mesmos 

transitam em todas as estradas que ligam Miranda do Corvo a Coimbra, sem nunca se saber 

quais os trajetos dos mesmos. --------------------------------------------------------------------------------    

Mais recentemente, verificou que os autocarros circulam na estrada entre Semide e 

Cabouco, (estrada bastante estreita especialmente dentro das localidades), salientando que a 

mesma é muito ingreme e o acesso à ponte não é dos melhores, o que de alguma forma 

coloca em perigo quem circula naquela estrada. ---------------------------------------------------------  

Concluiu referindo que os autocarros deveriam deixar de transitar nessa estrada, para 

que quem ali circula de carro, o faça de forma segura. -------------------------------------------------  

Solicitou também informação sobre se estes transportes estão licenciados pelo IMTT 

ou se o andarão a fazer de forma totalmente autónoma e sem qualquer regra. -------------------  

Passando de seguida ao tema Rádio Dueça, informou sobre um acidente que ocorreu 

nos estúdios da mesma derivado à descarga de um raio, aquando de uma tempestade 

bastante forte que houve em Miranda. Na altura foi identificado como causa da entrada do 

raio na rádio, para além da igreja, a falta do para-raios na torre da igreja. ------------------------  

Continuou referindo que o mesmo ainda não foi colocado, e recentemente numa outra 

trovoada voltou a acontecer outro acidente na rádio. Queimou-se o único computador que 

estava a trabalhar e não existiram mais estragos porque mais nenhum equipamento estava 

ligado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que a rádio passa por algumas dificuldades, e que após o primeiro acidente 

reclamaram junto dos seguros, a que lhes foi atribuído uma indeminização de quarenta e 

cinco euros e setenta cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------  

Foram informados pela EDP que não eram responsáveis pelo acidente ocorrido. Assim, 

também a Rádio Dueça, terá que suportar a reparação do computador danificado nesta última 

trovoada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finalizou apelando ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, a colocação do para-

raios na torre da igreja ou noutro local qualquer, salientando ainda a necessidade da Câmara 

Municipal ajudar em algumas reparações que a Rádio Dueça vai necessitando. --------------------  

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

presentes, informou o munícipe Mário Sol Verdial que registou a sua preocupação em relação 

ao projeto Metro Mondego, embora discorde sobre a responsabilidade da Câmara Municipal no 

mesmo. Sobre a associação Rádio Dueça referiu que a autarquia, juntamente com a Fabrica 

da Igreja, está a tentar resolver a situação da colocação do para-raios. ----------------------------    



 

 

      

Ata 30-04-2015  
Nº 2  

4 

Ponto 4 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

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

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Rúben Fernandes 

que depois de cumprimentar os presentes, apresentou o seguinte Voto de Louvor: ---------------  

“A minha intervenção vai no sentido de propor um voto de louvor a dois atletas deste 

concelho que foram representar a Associação Académica de Coimbra nos Campeonatos 

Nacionais Universitários, na passada semana. -------------------------------------------------------------    

O primeiro é o Diogo Simões, que foi 2º classificado por equipas no futsal, nos 

Campeonatos Nacionais Universitários, perdendo na final contra a Universidade do Minho e 

que é natural do concelho e reside na Praça Luís de Camões. -----------------------------------------  

O segundo atleta é o Filipe Rosa, que foi 3º classificado, na categoria menos 90 quilos, 

no judo, e que ajudou a equipa de judo da Associação Académica de Coimbra a ficar em 1º 

lugar por equipas, foi no dia 19 de abril, e que também é natural do concelho de Miranda do 

Corvo, residindo no lugar dos Moinhos.” -------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação os votos de louvor, tendo os 

mesmos sido aprovados por unanimidade. -----------------------------------------------------------------  

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

Taborda, que depois de cumprimentar os presentes, começou por, na qualidade de 

representante da Assembleia no AceS, apresentar o resumo da reunião do Conselho da 

Comunidade, que decorreu no dia 8 de abril de 2015: --------------------------------------------------  

“ANÁLISE DO RELATÓRIO DE ATIV1DADES DE 2014 DO ACES PIN -----------------------------  

Verifica-se um índice de Envelhecimento elevado no Aces Pin 204,32; Índice de 

dependência dos idosos 43,12; Elevada taxa de analfabetismo 7,70%; Taxa de Desemprego 

10,88%; Taxa bruta de mortalidade 14,81% (10168 óbitos); Taxa de mortalidade por doenças 

oncológicas 2,75%, valores superiores à região Centro e do Continente. ----------------------------  

Taxa de mortalidade por tumores malignos 2,75% e do aparelho circulatório 4,72% 

valores superiores região centro e do continente. -------------------------------------------------------  

1- Proposta de Intervenção -------------------------------------------------------------------------  

- Aumentar/Criar apoios de incentivos à natalidade. ------------------------------------------  

- Criação de emprego/Fixação de casais jovens. -----------------------------------------------  

- Proporcionar através do estabelecimento de parcerias entre as autarquias e 

coletividades, dirigido a pessoas com 65 ou mais anos um programa de envelhecimento ativo. 

- Dinamizar e promover o Programa de Prevenção das Doenças Oncológicas, através 

de uma alimentação saudável, rastreios do cancro cólon retal, colo do útero e da mama. ------  
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- Continua-se a verificar a carência em recursos humanos, recursos materiais, de 

viaturas de transporte, equipamento informático. -------------------------------------------------------  

Necessidade de requalificação das estruturas físicas, pois apresentam-se bastante 

degradadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Necessidade de se estabelecer contratos de manutenção com empresas. ---------------------------  

A falta de investimento na área da saúde, nomeadamente ao nível dos CSP é cada vez 

mais notória. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sistema de saúde está degradado, desmoralizado, os profissionais desmotivados e o 

estado de sofrimento das pessoas é muito grande.-------------------------------------------------------  

Propostas apresentadas: -----------------------------------------------------------------------------  

2- Elaboração de mapeamento de necessidades ao nível dos recursos e necessidades 

de investimento na área da saúde. --------------------------------------------------------------------------   

3- Realização de um debate alargado sobre saúde no Aces Pin com os seguintes temas: 

- Literacia em Saúde; --------------------------------------------------------------------------------  

- Delegação de competências para as autarquias; ----------------------------------------------  

- Apresentação dos resultados do Mapeamento das necessidades de investimento na 

saúde; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Impacto da Crise financeira no Sistema de Saúde em Portugal; ----------------------------  

3- Propostas de Intervenção: -----------------------------------------------------------------------  

- Aumentar/Criar apoios de incentivos à natalidade; ------------------------------------------  

- Proporcionar através do estabelecimento de parcerias entre as autarquias e 

coletividades, dirigido a pessoas com 65 ou mais um programa de envelhecimento ativo;-------  

- Dinamizar e promover o Programa de Prevenção das Doenças Oncológicas, através 

de uma alimentação saudável, rastreios do cancro cólon retal, colo do útero e da mama. ------  

Foram aprovadas as propostas apresentadas, tendo sido constituído um grupo para 

organizar o debate do qual faço parte.” -------------------------------------------------------------------  

Seguidamente deu conhecimento da tomada de posição do Conselho da Comunidade: -  

“Tendo em conta várias situações de falta de profissionais de saúde, nomeadamente 

sete médicos de família, doze enfermeiros, doze assistentes técnicos, seis assistentes 

operacionais, dois técnicos superiores (um informático e um jurista), quatro psicólogos, dois 

nutricionistas, dois higienistas orais, sete fisioterapeutas e um técnico de análises clínicas, 

que se verifica em vários concelhos do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Pinhal 

Interior Norte (PIN) e que afeta de forma significativa a prestação de cuidados de saúde à 

população. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Considerando que já em reuniões anteriores o Conselho da Comunidade tinha 

debatido esta questão e manifestado a necessidade de ser colmatada a falta de recursos 

humanos e de ser assegurado um adequado nível de serviço à população, onde fatores como a 

acessibilidade/universalidade e proximidade sejam garantidos. --------------------------------------  

Sendo, também, uma evidência a necessidade de investimento em equipamentos e 

infraestruturas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Conselho da Comunidade do ACES PIN reunido no dia 8 de abril de 2015, delibera 

por unanimidade: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- apoiar todas as diligências já efetuadas pelo Diretor Executivo do ACES ----------------  

- solicitar ao Diretor Executivo do ACES que intensifique diligências no sentido de 

serem colmatadas as lacunas identificadas e implementadas as medidas previstas no âmbito 

da reforma dos cuidados de saúde primários --------------------------------------------------------------  

- reivindicar ao Ministério da Saúde que, com a maior rapidez possível, resolva as 

várias situações e dessa forma garanta à população os cuidados de saúde a que têm direito ---  

- solicitar à ARS (Administração Regional de Saúde do Centro) o agendamento de uma 

reunião e que diligencie junto do Ministério da Saúde no sentido de ser garantido, com a 

máxima urgência ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- qualitativa e quantitativamente - um universo de cuidados de saúde primários que 

responda de forma eficiente e digna à população --------------------------------------------------------  

- manifestar total solidariedade relativamente às populações afetadas, aos Diretores 

de Serviço, Coordenadores das Unidades Funcionais dos Centros de Saúde, autarcas e apoiar 

todas as posições que entendam tomar no sentido de verem atendidas as legitimas 

reivindicações. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lousã, 8 de abril de 2015 ----------------------------------------------------------------------------  

O Presidente do Conselho da Comunidade do ACeS PIN, Luís Antunes”. -------------------  

Mais informou que a mesma foi enviada para: Ministro da Saúde, ARS, Diretor 

Executivo e todas as áreas ligadas as áreas da saúde. ---------------------------------------------------  

Na qualidade de Deputado Municipal, constatou a degradação e abandono em que se 

encontra a zona pedonal envolvente à Volta da Costa, salientando que este, apresenta zonas 

sem tábuas e sem alguns gradeamentos, não sendo seguro para quem por lá passa. --------------  

 Assim, propôs ao Senhor Presidente que o passeio pedonal da Volta da Costa seja 

encerrado imediatamente, para reparação e manutenção do mesmo, e que se dê 

continuidade ao projeto paisagístico aprovado para a zona envolvente, pois o verão aproxima-

se, e a procura do espaço irá acentuar-se. Propôs também, já que o espaço tem condições e 
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se não as tem dá para serem criadas, a construção de um parque de merendas para dinamizar 

a utilização do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Luís Filipe Martins 

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

“Nesta minha intervenção quero começar como felicitar o Sr. Presidente da Câmara 

pelo trabalho de reabilitação operado na iluminação exterior do Mosteiro de Santa Maria de 

Semide. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Era uma situação que se arrastava já desde o inverno de 2011/2012, e que desde essa 

altura, vinha a degradar-se cada vez mais. ----------------------------------------------------------------  

No entanto, e presumo que seja o seu conhecimento, ainda existe um ponto de luz 

por recuperar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sem dúvida que um edifico desta dimensão e com o peso histórico/cultural que possui 

não podia deixar de merecer toda a nossa atenção, sendo notória a importância da iluminação 

exterior, a qual enaltece sobremaneira as características arquitetónicas impares do complexo 

monástico e assegura uma melhor e maior segurança quer para quem por lá passa, quer para 

salvaguarda do património. -----------------------------------------------------------------------------------  

Ainda nesta temática do Mosteiro, felicitar uma vez mais o Sr. Presidente da Câmara, 

estendendo estes votos de felicitações a toda esta Assembleia, que pelo empenho conjunto, 

finalmente, e após tantos anos de avanços e recuos, as obras de reabilitação do Claustro 

Quinhentista terem avançado. -------------------------------------------------------------------------------  

É uma obra há muito desejada por todos e que finalmente avançou. ----------------------  

Lamento, apenas, que não tenha sido divulgado convenientemente o arranque destas 

importantes obras. Decorreu no maior secretismo, muito discretamente, o que no meu 

entendimento não foi a melhor forma. ---------------------------------------------------------------------  

Pelo anteriormente referido, uma obra desta importância para a União de Freguesias 

de Semide e Rio Vide e para o concelho de Miranda do Corvo deveria ter sido adotado outro 

método de comunicação. A população de Semide não sabe sequer que as obras já tiveram 

início. Semide merecia e merece ser informada. Penso que é da mais elementar justiça e 

acima de tudo respeito por quem colabora na defesa e salvaguarda do seu património de 

forma altruísta, sem querer nada em troca, apenas que se lembrem de quem faz uma terra, 

são as suas gentes, a sua cultura, o seu património. -----------------------------------------------------  

Esta é apenas e só a minha modesta opinião e que queria partilhar convosco. -----------  

Nos últimos tempos a zona envolvente do mosteiro tem sido alvo daquilo que 

considero ser poluição visual. Ou seja, têm sido realizadas pinturas nos muros e escadaria, 
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junto á torre sineira, o que para alguns podem ser considerados grafitis, e por isso arte, eu 

considero poluição visual e constitui um atentado ao património. ------------------------------------  

Não podemos confundir grafitis ou arte urbana com pinturas de medíocre qualidade.--  

No imediato as pinturas deveriam ser removidas e futuramente existir maior 

vigilância. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda na temática do património, deixava aqui uma vez mais um apelo ao Sr. 

Presidente da Câmara para que não esquecesse da obra do Passal. ----------------------------------  

A degradação do espaço é cada vez maior, o que gera naquele local um sentimento de 

abandono e muito pouco agradável á vista. ---------------------------------------------------------------  

Mudando de local, mas não de tema, quero aqui focar o Santuário do Senhor da Serra, 

mais concretamente a zona envolvente. -------------------------------------------------------------------  

Esta Câmara Municipal tem um projeto para requalificação da zona envolvente e seus 

acessos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Numa altura em que se elaboram e analisam os projetos de abastecimento de água e 

esgotos, considero que é oportuno olhar com muita atenção para esta requalificação do 

espaço envolvente ao santuário. -----------------------------------------------------------------------------  

Passando agora para outro assunto, e mudando novamente de local: Pavilhão 

Gimnodesportivo de Semide da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva da Freguesia de 

Semide, Quinta da Botica e zonas envolventes. ----------------------------------------------------------  

Estes espaços, os quais relembro, são propriedade da Câmara Municipal de Miranda do 

Corvo, atualmente não apresentam condições dignas para a sua utilização. ------------------------  

A Associação Recreativa, Cultural e Desportiva da Freguesia de Semide, a qual tem 

nova direção, tem vindo nos últimos tempos a desempenhar um interessante trabalho na área 

do desporto, cultura e componente lúdica. ---------------------------------------------------------------  

Relembro apenas dois eventos nacionais organizados por esta associação: 1ª Prova 

Nacional Drift Trike e 1ª Drift Touge Nacional. -----------------------------------------------------------    

No passado dia 26 de Abril, numa gala nacional do desporto automóvel, a prova de 

Drift Touge de Semide foi considerado o melhor evento nacional da categoria Drift. -------------  

Para além destas atividades, a associação tem vindo a desempenhar, e apesar dos 

seus parcos recursos, um importante serviço à comunidade, tanto no capítulo social como 

desportivo, como sejam entre outros, a organização de torneiros de futsal. -----------------------  

Assegura um espaço para prática desportiva ao Agrupamento de escolas, à Cearte, à 

Santa Casa da Misericórdia de Semide, e à população da União de freguesias de Semide e Rio 

Vide, bem como a outras pessoas que sendo de fora da freguesia procuram este espaço para 

as suas atividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Para dar cumprimento a todas estas atividades e necessidades, sendo que algumas 

propostas já tiveram que ser declinadas por falta de condições, o pavilhão deve ser 

reabilitado assim como a zona exterior envolvente, que apresenta sérios sinais de 

degradação, com mau pavimento, deficiente drenagem das águas pluviais, falta de muros de 

contenção de terras, entre outros problemas. ------------------------------------------------------------  

O muro da Quinta da Botica que confina com a rua Acácio Mendes da Veiga apresenta 

sérios problemas estruturais e ameaça ruir a qualquer momento. ------------------------------------  

Esta ligação viária deve também ela ser alvo de retificação. --------------------------------  

Creio que são obras, que apesar de poderem apresentar um orçamento significativo, 

são necessárias e urgentes. -----------------------------------------------------------------------------------  

Termino, questionando o Sr.º Presidente da Câmara sobre o ponto de situação das 

obras no viaduto sobre a A13. Para quando a abertura ao trânsito da infraestrutura”. -----------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado 

Horácio Santos que depois de cumprimentar os presentes, apresentou o seguinte Voto de 

Louvor:------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“O Projeto Mentes Brilhantes está a ministrar Cursos de estudos avançados de 

Ciências, Matemática, Língua Portuguesa e Histórias aos alunos do Concelho de Miranda do 

Corvo. Estes cursos têm uma forte componente prática, são totalmente gratuitos e 

ministrados por jovens cientistas. As turmas/grupos são constituídas por apenas 10 alunos e 

atualmente apoia cerca de 100 jovens entre a Pré-Escola e o 1.º Ciclo. -----------------------------  

O Mentes Brilhantes promove uma comunidade escolar assente na partilha do saber, 

desperta os alunos para uma cultura cientifica que aumente o seu gosto pelo conhecimento e 

apoia as crianças que revelem talentos especiais, dificuldades de aprendizagem e/ou 

comportamento, contando com uma vasta equipa de especialistas. ----------------------------------  

Através do ensino não-formal e fora do ambiente escolar, num ambiente de 

laboratório científico, o projeto proporciona às crianças a capacidade de observar, 

questionar, experimentar, verificar e decidir, aumentando o seu espírito crítico, autonomia, 

argumentação, tornando-as mais responsáveis na concretização das tarefas propostas. ---------  

Este projeto concorreu ao concurso “Todos Queremos um Bairro Melhor”, uma 

iniciativa promovida pela Revista Visão e pela EDP, com o Alto Patrocínio da Presidência da 

República, que pretende dar uma nova energia aos bairros de Portugal. ----------------------------  

Este concurso promoveu ideias para melhorar a vida das comunidades de norte a sul 

do país e desenvolver algo que está em falta para um futuro mais risonho. ------------------------  

Os resultados do concurso foram conhecidos recentemente, sendo o projeto vencedor 

o Mentes Brilhantes da FADFP, o que deve orgulhar todos os Mirandenses. -------------------------  
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Também muito recentemente durante a avaliação externa do Agrupamento de Escolas 

de Miranda do Corvo, 3 inspetores da  Inspeção Geral da Educação e da Ciência realçaram e 

enalteceram o projeto Mentes Brilhantes como uma excelente prática.-----------------------------  

Salientaram ainda que o projeto deveria ser alargado quer a outras escolas, quer ter 

continuidade noutros ciclos considerando o elevado interesse quer dos alunos, quer dos 

cursos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto propomos um voto de louvor à FADFP e ao projeto Mentes Brilhantes 

e a todos os seus responsáveis e colaboradores.” --------------------------------------------------------  

Os Deputados José Miguel Lucas Simões, Maria de Fátima Simões Ramos do Vale 

Ferreira, Carlos Alberto Marta Ferreira, alegaram impedimento não participando na 

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

O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação o voto de louvor, tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Reinaldo Couceiro 

que depois de cumprimentar os presentes, questionou o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal sobre a data de reabertura da estrada do Senhor da Serra às Vendas de Ceira. -------  

Referiu-se ao processo de empreitada de colocação das condutas de água e ramais de 

ligações do saneamento nos lugares de Ribeira de Semide e Cortes e solicitou informação 

sobre o mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Frisou que o anterior executivo iniciou o processo de alargamento e retificação da 

estrada florestal entre o Alto Vale da Benção e o estradão de ligação ao Senhor da Serra, e 

solicitou informação relativa ao ponto de situação do mesmo. ----------------------------------------  

Afirmou que partilha da mesma opinião do Deputado Luís Filipe Martins relativamente 

ao Mosteiro de Santa Maria de Semide e zona envolvente. ---------------------------------------------  

Agradeceu a colocação da iluminação junto ao Mosteiro de Santa Maria de Semide, 

acrescentando que a mesma já deveria ter sido colocada a mais tempo. ---------------------------  

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

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

“Tomo a palavra enquanto deputada municipal e em nome da organização política 

concelhia do CDS-PP, estrutura e partido político que aqui também orgulhosamente 

represento, para, e em nome daquele, celebrar, ainda que de forma desfasada no tempo, a 

Revolução de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Aqui e agora e não antes e aí, porquanto a este partido, talvez o único com 

representação concelhia a quem isso aconteceu, não foi convidado a participar nas 

comemorações do aniversário da Revolução que tiveram lugar no pretérito dia 24 de Abril. ----   
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É incompreensível e inaceitável que tal tenha acontecido. Repudiamos 

veementemente e de forma pública este tipo de atitude. ----------------------------------------------  

É uma afronta, um ataque inqualificável a um estado de direito democrático, é uma 

posição totalmente adversa aos princípios e à liberdade conquistada em Abril de 1974. ---------  

E passados que foram 41 anos do 25 de Abril de 1974, o CDS-PP com a consciência 

tranquila de quem se sabe com legitimidade para tanto e com a emoção de quem pode 

afirmar ter contribuído, com coragem face às perseguições, aos ataques, cercos e saques a 

que foi sujeito tal como os seus militantes, tantas vezes perseguidos. ------------------------------    

O CDS-PP, legitimamente, soube afirmar e manter um projeto incómodo, divergente 

das várias mitologias que foram dominando o curso da Revolução. -----------------------------------  

Por todas as maneiras o nosso partido foi atacado, vilipendiado e perseguido. Não 

desistimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Valeu-nos a fidelidade aos valores que inspiram a nossa declaração de princípios, a 

confiança na personalidade do povo, a nossa fé na democracia e na liberdade. -------------------  

Mantivemos, assim, permanentemente aberta uma alternativa não socialista, europeia 

e democrata-cristã ao projeto da revolução socialista. -------------------------------------------------  

Fazemos parte da história da Revolução que serviu para devolver aos Portugueses a 

sua dignidade de cidadãos e para substituir os laços da dominação política por aqueles mais 

perduráveis, porque justos, da fraternidade na igualdade e no respeito pela livre vontade. ----  

Apesar de "algumas vanguardas" pretenderem reinterpretar convenientemente a 

história, o Centro Democrático Social, perseguido pela extrema-esquerda, jamais perderá o 

seu lugar na história e esta, certamente lhe prestará sempre homenagem. ------------------------  

Repudiamos o paternalismo com que alguns se apossam da Revolução dos Cravos. Uma 

revolução não tem donos, esta "casa" também não. É a casa da democracia de TODOS os 

Mirandenses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

E tal como o Estado Novo forjou propagandisticamente a ideia de um "mundo 

português", uma ficção na qual o conflito não tinha qualquer espaço, um mundo artificial no 

qual a discussão, as contradições, as fraquezas e as dúvidas eram substituídas pelo heroísmo e 

espírito missionário de uma comunidade que agia em plena harmonia, com certeza e fé 

inquebrantável, também este executivo municipal, pela mão do seu presidente, 

propagandisticamente arredou do trilho da celebração da Revolução dos Cravos as vozes 

incómodas que reclamam igualdade, que reclamam respeito, que reclamam rigor, que 

reclamam transparência, que reclamam verdade, que reclamam, vigilantes, que se cumpram 

hoje os ideais de Abril. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Estas vozes de que aqui falamos representam o CDS-PP em Miranda do Corvo e foram 

também democraticamente eleitas para falar em nome do povo Mirandense. ---------------------  

Estas vozes não calam, apesar de tudo. Ao contrário, falarão sempre a viva voz, 

mesmo sem acesso privilegiado ao púlpito tão cobiçado pelo P.S. ------------------------------------  

Também já percebemos que a aclamação por uma democracia representativa ocorre 

quando aquele está no poder, apelando, ao contrário, por uma democracia participativa 

quando não está. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Termino não com os chavões de Abril, mas com um excerto breve: ------------------------  

"A educação cívica numa democracia assenta em valores primários que se prendem 

com um código de honra, dignidade e verdade, que deveria ser tão naturalmente inscrito na 

vida quotidiana que não precisava de ser verbalizado” (Pacheco Pereira, 2002). ------------------  

Viva a Liberdade! -------------------------------------------------------------------------------------  

Viva Portugal!”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Após a leitura da declaração acima transcrita, questionou o Senhor Presidente sobre a 

possibilidade, já apresentada em sessão camarária, da redução da taxa de IMI consoante o 

número de dependentes de uma família. ------------------------------------------------------------------  

Alertou também sobre a falta de alcatroamento, na estrada municipal que liga o 

Corvo ao Bairro Novo, na parte que foi alargada. --------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Miguel Correia 

que depois de cumprimentar os presentes, apresentou o seguinte Voto de Louvor: ---------------  

“A Bancada do Partido Socialista deseja colocar um Voto de Louvor aos atletas do 

Clube Náutico de Miranda do Corvo pelos sucessos alcançados nas últimas provas prestadas. 

Entre os dias um e quatro de abril, decorreram os campeonatos nacionais de juniores, 

juvenis, seniores e absolutos, em Coimbra, no Complexo Olímpico de Piscinas, o Clube 

Náutico de Miranda do Corvo participou com oito atletas. ---------------------------------------------  

Representando este concelho, estiveram os juvenis, Pedro Ferreira, João Gomes, 

Mariana Ferreira, Maria Inês Ferreira, Daniela Pinto, Margarete Fernandes e as atletas 

juniores Maria Neves e Mariana Paz. ------------------------------------------------------------------------  

Inclusive a atleta Mariana Paz alcançou o título nacional júnior na prova de 200 

metros bruços, alcançando também o recorde regional júnior e marcando presença na final A, 

batendo assim o novo recorde regional. --------------------------------------------------------------------  

As atletas Mariana Ferreira, Maria Inês Ferreira, Daniela Pinto e Margarete Fernandes 

alcançaram por duas vezes o 3º lugar, na estafeta feminina juvenil. ---------------------------------  

A atleta Maria Neves apurou-se para a final B onde se qualificou em 13º lugar. ----------  
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Assim sendo, propomos a atribuição de um voto de louvor a todos os atletas 

medalhados, do Clube Náutico, que se distinguiram a nível nacional e que têm contribuído 

para levar o nome de Miranda do Corvo, a várias provas não só regionais como nacionais e 

representando orgulhosamente o nosso concelho.” ------------------------------------------------------  

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

do Clube Náutico de Miranda do Corvo, para o qual alegou impedimento o Deputado Rúben 

Fernandes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade o Voto de Louvor. -----------------------  

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

depois de cumprimentar os presentes, apresentou o seguinte Voto de Louvor: --------------------  

“Na autarquia de Miranda do Corvo existia a tradição de reconhecer o mérito e o 

esforço das instituições e das pessoas que, de alguma forma, se destacam em atividades 

culturais, recreativas, desportivas, sociais ou outras. ---------------------------------------------------  

Durante anos, foram atribuídas muitas dezenas, talvez centenas, de votos de louvor. 

Distinguiram-se desportistas, investigadores, coletividades, empresas. O objetivo foi sempre o 

mesmo: mostrar que Miranda do Corvo não esquece os seus e lhes está grata pela dedicação e 

empenho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tanto quanto sei, nunca nenhuma proposta foi chumbada. Pelo contrário, muitas 

vezes as diversas forças políticas se uniram e subscreveram propostas conjuntas. ----------------  

Como é do conhecimento de todos, o Vereador José Miguel Ferreira foi eleito Vice-

Presidente da Juventude Social Democrata. É apenas e só a maior organização nacional de 

juventude. É um cargo que não foi desempenhado por qualquer outro jovem do concelho. -----  

O mérito do cargo é indiscutível e, como tal, merecedor de uma distinção e de 

reconhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não ficaria de consciência tranquila, se hoje, na casa da democracia Mirandense, não 

propusesse, em nome da Coligação Miranda Não Pode Parar, a atribuição de um voto de 

louvor ao Vereador José Miguel Ferreira. ------------------------------------------------------------------  

Estou certa que o órgão mais representativo do nosso concelho saberá reconhecer o 

mérito, colocando de lado aquilo que são as normais diferenças partidárias e as opções 

políticas de cada um. Não está em causa, nesta proposta, o apoio às ideias ou às convicções 

de uma pessoa. O que está em causa é apenas e só reconhecer um Mirandense que foi eleito 

Vice-Presidente de uma organização com projeção nacional. -----------------------------------------  

Tenho a mais profunda convicção de que a elevada cultura democrática de todos os 

presentes nesta sala permitirá que se tome uma decisão unanime. No mês em que se 

comemoraram os quarenta e um anos da revolução dos cravos, que melhor sinal de 
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maturidade democrática do que que reconhecer o mérito dos nossos adversários? Há pessoas 

nesta sala que ainda viveram em ditadura e sentiram o que é não poder defender aquilo em 

que se acredita. A esses e aos que sempre viveram em democracia, recordo que a liberdade, 

se tivesse dono, era uma ditadura. --------------------------------------------------------------------------  

Assim, proponho a atribuição de um voto de louvor ao José de Miguel Ferreira. ---------  

Faço votos para que a aprovação deste Voto de Louvor seja também impulsionadora 

de uma maior participação de jovens na política.” ------------------------------------------------------  

A Deputada Fátima Ramos alegou impedimento nos termos do art.º 44.º do Código do 

Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, ausentando-se da 

sala. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos Marta, que 

começou por referir que quando alguém se distingue deve ter um voto de louvor, mas que 

deve haver mais ponderação na apresentação dos mesmos, não se devendo reger por critérios 

meramente politico partidários. -----------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal respondeu ao Deputado Carlos 

Marta, informando que é pratica nas assembleias este tipo de situações, e que não cabe ao 

Presidente da Assembleia Municipal censurar estas situações. ----------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João 

Carvalho, que referiu que este tipo de voto louvor deverá ser atribuído dentro do próprio 

partido e não pela Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Hugo 

Cabral, que informou que não haverá disciplina de voto na bancada socialista. -------------------  

Salientou também, que na eventualidade do voto de louvor, apresentado pela 

Deputada Verónica Simões, não ser aprovado, nada terá a ver com o demérito da pessoa em 

causa, mas sim, por razões politicas. -----------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado 

Rúben Fernandes, que afirmou partilhar da mesma opinião dos Deputados da sua bancada. --  

Salientou ainda, que existe um elemento da Juventude Socialista de Miranda do Corvo 

nos órgãos nacionais e que entende não ser motivo para apresentação de Voto de Louvor. Mais 

informou que por estes motivos irá votar contra o Voto de Louvor. ----------------------------------  

Colocado à votação o Voto de Louvor, por escrutínio secreto, foi o mesmo reprovado, 

por maioria, com catorze votos contra, sete votos a favor, um voto nulo e um voto em 

branco. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Deputado José Taborda apresentou a seguinte declaração de voto: ------  
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“Lamentar o facto, da votação ter este número de votos contra. Relembrar esta 

Assembleia, que Miranda e o José Miguel, como qualquer outro jovem, independentemente da 

sua cor partidária deve e deverá ser reconhecido o seu valor. É preciso percebermos que, já 

passaram por esta casa, grandes homens, grandes membros de diversas entidades políticas, 

que engrandeceram e souberam defender Miranda, e estou convicto que o José Miguel e o 

futuro o dirão. Se poder ir mais longe a nível da política, saberá defender Miranda.” ------------  

Seguidamente a Deputada Verónica Simões apresentou a seguinte declaração de 

voto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A votação está realizada, mas se a questão fosse o texto em si, que eu li, o texto 

pode ser alterado, de forma a que, fosse realçada a parte da participação cívica e política 

nesta questão.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Deputado Hugo Cabral apresentou a seguinte declaração de voto: --------  

“No seguimento da minha prévia intervenção a esta votação, presume-se pelos 

resultados desta votação, que a bancada tenha votado toda no mesmo sentido. ------------------  

De qualquer das formas volto a destacar que o nosso sentido de voto foi no sentido, é 

nosso entendimento, que esta Assembleia, portanto, não tinha competências, ou não deveria 

estar a votar um Voto de Louvor atendendo a forma em como estava construída a proposta. --  

De qualquer das maneiras, e pegando no repto lançado pela Deputada Verónica 

Simões, estaremos eventualmente disponíveis para realizar um texto que possa vir de 

encontro ao que julgamos ser as competências desta Assembleia.” ----------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal comunicou que no decorrer desta Assembleia 

já não se poderia voltar a discutir este assunto e informou a Deputada Verónica Simões, como 

signatária do Voto de Louvor, que numa futura Assembleia poderá voltar a apresentar a 

apresentar a mesma reformulada. --------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos Marta que 

depois de cumprimentar os presentes, apresentou as seguintes Propostas/Moção: ----------------  

“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------  

1. A População de Lamas é seriamente prejudicada pelo facto de camiões e 

transportes pesados continuarem a atravessar a localidade estando a segurança das pessoas 

em risco; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Considerando que a Rua principal é usada pelos habitantes em especial idosos e 

crianças; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Considerando que atualmente existem alternativas para a passagem de transportes 

pesados e mercadorias e que importa assegurar a segurança da população A CDU apresenta a 

seguinte PROPOSTA/MOÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------  
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a) Que o executivo diligencie através das suas competências junto dos órgãos 

competentes que a passagem de transportes pesados seja proibida desde que não se destine 

ao próprio lugar, para descarga ou carga de mercadoria, sendo que, no caso de se tratar de 

estrada municipal cuja gestão seja exclusivamente da sua competência deverá diligenciar em 

conformidade com caráter de urgência. -------------------------------------------------------------------  

Celeste Cardoso e Carlos Marta, Deputados da CDU - Miranda do Corvo.” -----------------  

Após a leitura desta primeira Proposta/Moção, referiu que a segunda que vai passar a 

ler vem no seguimento de uma Proposta aprovada na reunião da Comunidade Intermunicipal 

Região de Coimbra, que se realizou este mês, sendo referente à Estrada EM568, que passou a 

ler: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------  

1. As populações de Miranda do Corvo, bem como Lousã e Serpins, estão há largos 

anos espoliados do seu mais importante meio de transporte que era o comboio e cuja 

reposição e eletrificação da linha tem sido reivindicada pelo PCP e pela CDU. --------------------  

2. Considerando que a construção da A13 cortou a estrada EM568 que liga o Senhor da 

Serra - Vendas de Ceira - Cabouco Coimbra muito utilizada pelas populações do concelho de 

Miranda e também da Lousã. ---------------------------------------------------------------------------------  

3. Considerando que, sobretudo, as populações do Senhor da Serra, Vale de Açor, Rio 

de Vide, Semide e de Vendas de Ceira se encontram privadas há cerca de dois anos do seu 

mais importante e rápido meio de ligação a Coimbra; --------------------------------------------------  

4. Considerando que na assembleia intermunicipal realizada no dia 24 do corrente 

mês de Abril os deputados da CDU de Miranda do Corvo através da sua representante naquele 

órgão propuseram e fizeram aprovar deliberação semelhante; ----------------------------------------  

5. Considerando que o próprio Presidente do conselho intermunicipal se pronunciou 

sobre a necessidade de também os Municípios, incluindo as assembleias municipais, 

reforçarem eventuais aprovações de propostas, aprovada na assembleia intermunicipal; -------  

6. Considerando o especial relevo que esta matéria assume; --------------------------------  

7. Considerando, pois, que a estrada se encontra cortada há dois anos e não se vê que 

tal situação tenha fim à vista nada justificando a inércia da empresa concessionária e do 

governo apresenta - a CDU - através dos seus representantes na Assembleia Municipal a 

seguinte PROPOSTA:--------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Que a assembleia aprove a proposta de este órgão fazer chegar aos responsáveis, a 

empresa responsável e o governo total repúdio pela situação existente. ----------------------------  

B) Que o Sr. Presidente da câmara municipal diligencie com carácter de urgência a 

marcação de uma audiência com o Sr. Ministro da economia transportes e comunicações e 
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com os responsáveis da empresa concessionária para que o assunto seja solucionado e a 

ligação reposta com caráter de urgência. ------------------------------------------------------------------  

Celeste Cardoso e Carlos Marta --------------------------------------------------------------------  

Deputados CDU - Miranda do Corvo.” -------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Deputado Carlos Marta questionou o Senhor Presidente sobre o ponto 

de situação da iluminação da Nossa Senhora da Piedade. ----------------------------------------------  

Referiu também a situação em que se encontra a Rádio Dueça, após a última 

trovoada, já anteriormente referida pelo membro da Direção da Rádio, Mário Sol. ---------------  

Solicitou também, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, informação relativa à 

concretização de protocolo para apoio à Radio Dueça, que se encontra em situação delicada 

financeiramente, acrescentando que prevê que o Jornal Mirante a curto prazo de tempo 

também venha a encontrar-se nessa situação. ------------------------------------------------------------  

Continuou, questionando o Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre o ponto de 

situação do projeto RAMPA, iniciado pelo executivo anterior. -----------------------------------------  

Ainda relativamente ao projeto, solicitou informação sobre se o mesmo prevê, em 

alguns troços de passeio, a alteração por outro tipo de piso, mais liso, tipo tartan, que 

facilitaria o andar das cadeiras de rodas e das pessoas com pouca mobilidade, atendendo a 

que, se não considerar esta situação agora, depois da obra realizada, corre-se o risco de 

perceber que afinal é um projeto que não serve assim tão bem estes cidadãos.-------------------   

Seguidamente questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal relativamente à 

questão das 35 ou 40 horas semanais de trabalho dos funcionários da autarquia. -----------------  

Concluindo, referiu-se ao último boletim municipal publicado por esta autarquia, que 

continua a não ter a participação dos partidos da oposição, criticando este modo de atuação. 

Continuou expressando a sua opinião pessoal, que consiste em, os candidatos a 

Presidente da Câmara, aquando das eleições, apresentam propostas de obras que se 

comprometem a realizar durante o mandato. Assim sendo, não se vê interesse, que o boletim 

municipal sirva para dar conhecimento das obras que foram promessas eleitorais. O grave 

seria se elas não fossem cumpridas. ------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal que começou por informar que a Rua Principal de Lamas está sob jurisdição da 

empresa Estradas de Portugal, não podendo a autarquia intervir. Referiu que ainda 

recentemente, para se construir um simples ramal de saneamento, no troço de estrada acima 

referido, a Câmara Municipal, teve de depositar uma caução de mil euros. ------------------------  

Deu conhecimento que a Câmara Municipal tem encetado muitos contactos com as 

entidades responsáveis, a fim de se tentar chegar a um acordo, quer pela Rua Principal de 
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Lamas quer pela Reta de Godinhela. Continuou referindo que são duas questões diferentes, 

pois em Lamas há uma alternativa rodoviária mais fácil e interessa à Câmara Municipal e a 

própria Junta Freguesia, pois futuramente poder-se-ia tornar aquele troço de estrada, numa 

via mais urbana. Relativamente a Reta de Godinhela, a autarquia também está a ponderar a 

passagem daquele troço para a Câmara Municipal, por motivo das Estradas de Portugal não 

estarem a ponderar uma intervenção no imediato para aquele espaço, mas claro está com 

contrapartidas para a Câmara, entre elas os terrenos onde era para ficar o Centro de Apoio e 

Manutenção da Autoestrada e também um terreno junto à rotunda de entrada de Lamas. ------  

Referiu também que nesses contactos tem tentado resolver o pedido da Junta de 

Freguesia de Lamas, e mais principalmente da Confraria de Lamas, que solicitaram a gestão 

das rotundas de Lamas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Lamas que depois de cumprimentar os presentes, 

informou o Deputado Carlos Marta que após a tomada de posse do executivo da Junta de 

Freguesia, uma das suas prioridades foi a retirada do trânsito rodoviário pesado da Rua 

Principal de Lamas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a Proposta/Moção referente 

à Rua Principal de Lamas, sendo a mesma aprovada por unanimidade. ------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal que, relativamente à Estrada EM568, transmitiu informação da empresa 

responsável pelas obras, de que se tratou de uma situação muito excecional, imprevisível e 

que os trabalhos estarão numa fase de conclusão. -------------------------------------------------------  

Continuou informando que é importante também a articulação com o Município de 

Coimbra, no sentido do mesmo, proceder a melhoria do pavimento desta estrada e da estrada 

entre Vendas de Ceira e Vale do Açor. ---------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Fátima 

Ramos que referiu que a empresa concessionária é a principal responsável por esta situação 

mas que tanto o Governo como as Câmaras Municipais também o são, pelo deixar andar da 

situação. Continuou referindo que já em outros casos, a autarquia de Miranda do Corvo, 

protelou outros assuntos, como é o caso da abertura da Ponte do Cabouco, a colocação de 

sinalização de proibição de trânsito a pesados em Lamas. ---------------------------------------------  

Afirmou que irá votar a favor da Proposta/Moção, referente à Estrada EM568, mas 

acrescentou que os Senhores Presidentes das Câmaras de Miranda do Corvo e Coimbra 

deveriam andar mais atentos a estas situações e revindicar melhor estas situações. -------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Lamas que referiu que a colocação da sinalização em Lamas não é tão 

simples como aludiu a Deputada Fátima Ramos, pois se assim fosse, o mesmo já poderia ter 

sido resolvido no mandato do anterior executivo. --------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a Proposta/Moção referente 

à Estrada EM568, sendo a mesma aprovada por unanimidade. -----------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João 

Carvalho que depois de cumprimentar os presentes, agradeceu ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal pelo trabalho de reabilitação operado na iluminação exterior do Mosteiro 

de Santa Maria de Semide. ------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida informou que a União de Freguesias de Semide e Rio de Vide apoiou todos 

os eventos realizados na freguesia, aquando dos festejos do dia 25 de Abril. ----------------------  

Deu conhecimento, da situação de poluição que ocorreu este mês no Rio Ceira, à 

Câmara Municipal e alertou para a existência um movimento popular a favor da abertura da 

Estrada EM568, que pondera o corte da A13. --------------------------------------------------------------  

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

Cabral que depois de cumprimentar os presentes, deu conhecimento que na última reunião 

da Comissão Intermunicipal de Coimbra, que se realizou no dia vinte e quatro de abril, foi 

aprovada por maioria uma Moção de repúdio e pressão sobre o Governo, relativamente ao 

Projeto Metro Mondego. Referiu que a mesma, só não foi aprovada por unanimidade, devido 

aos Deputados eleitos pelo concelho da Lousã terem feito finca-pé e quererem incluir na 

referida Moção a questão do Metro-Mondego. Também informou que os Deputados eleitos por 

Miranda do Corvo votaram em conformidade com a votação ocorrida na Assembleia Municipal 

de Miranda do Corvo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente solicitou ao Deputado José Taborda alguns esclarecimentos no 

seguimento da Análise do Relatório de Atividades de 2014 do ACES PIN, apresentado por este 

Deputado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal, sobre os modos de apoio da 

autarquia, relativamente à realização de um evento de trail, que se irá no Concelho e se por 

parte da Câmara Municipal ouve consciência de possíveis danos que este evento poderá causar 

ao Trilho dos Abutres, uma das maiores provas de trail do País. --------------------------------------  

De seguida informou que, na zona do Gondramaz, parte de um trilho foi tapada a 

quando do melhoramento e alargamento de uma estrada florestal, solicitando a reparação do 

mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Seguidamente lançou o repto ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal para a 

realização de algumas Assembleias Municipais, fora do edifício da Câmara Municipal, nas 

diversas Freguesias do Concelho, como forma de nós aproximarmos da população. ---------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José 

Taborda para prestar o esclarecimento solicitado pelo Deputado Hugo Cabral. -------------------  

O Deputado José Taborda começou por informar que as taxas de mortalidade 

referidas prendem-se essencialmente com fatores hereditários e alimentares. Referiu que os 

géneros alimentícios mais consumidos hoje em dia são a carne de frango e porco, que nos dias 

de hoje são criados em pouco tempo, desprezando o peixe, que já começa a ficar 

contaminado e também criado em cativeiro. -------------------------------------------------------------  

Continuou informando que a falta de atividade física é um outro fator importante 

para a taxa acima referida. -----------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que somos uma região com muita hipertensão arterial, estando esta ligada 

às doenças cardiovasculares, nomeadamente aos AVS e enfartes. ------------------------------------    

Também mencionou que a diabetes prevalece, associada a tudo isto. ---------------------  

Concluindo que o índice de envelhecimento, que é muito notório, causa preocupação. 

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Fátima 

Ramos que depois de cumprimentar os presentes, apresentou o seu regozijo pelo Governo PSD 

ter dado inicio às obras de restauro do Claustro do Mosteiro de Santa Maria de Semide, sendo 

que um dos últimos atos públicos em que participou, como presidente da Câmara Municipal, 

foi a assinatura de um protocolo que prévia que o Governo iria candidatar esta obra e realizar 

estes investimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que este processo começou no Governo do Dr. Durão Barroso, e que o Governo 

que o substituiu, do Partido Socialista, anulou o concurso lançado, sendo que só agora é que 

se conseguiu recuperar parte do mesmo. ------------------------------------------------------------------  

Relativamente à iluminação do espaço exterior ao Mosteiro de Santa Maria de Semide 

mencionou que está contente com a sua correção, mas informou que todo aquele largo foi 

arranjado pela Câmara Municipal durante o executivo anterior, sendo que o material agora 

colocado já tinha sido adquirido pelo executivo anterior. ----------------------------------------------  

De seguida lamentou o facto de, uma autarquia que se diz tão transparente, só hoje 

ter dado resposta a um requerimento apresentado no dia dez de abril de dois mil e quinze, o 

que não lhe permitiu efetuar uma análise prévia a esta Assembleia. --------------------------------  

Continuou mostrando a sua satisfação por finalmente estar pronta a iluminação do 

Alto do Calvário e relativamente aos passeios de madeira da Volta da Costa, os mesmos estão 
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perigosos e mostram mais uma vez o desleixo existente, apelando para a reparação urgente 

dos mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal após cumprimentar os presentes, 

começou por referir que sentiu com grande apreço nas comemorações do 25 de Abril, sendo o 

que se pode de facto enquadrar nas festividades de comemoração do 41º Aniversário do 25 de 

Abril, frisando que não houve nenhuma marginalização do Partido CDS-PP. ------------------------  

Referiu que na semana anterior esteve presente numa reunião da CIM – Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra, onde interveio em defesa do Concelho, subscrevendo 

uma proposta conjuntamente com a Câmara da Lousã e de Coimbra, relativamente ao Metro. 

Continuou informando que os representantes da Lousã defendem o projeto Metro Mondego, 

enquanto Miranda pretende que seja o comboio. --------------------------------------------------------  

Relativamente ao repto lançado pelo Deputado Hugo Cabral, informou que vê com 

bons olhos essa proposta e que irá tentar verificar da possibilidade da realização de pelo 

menos uma Assembleia em cada Freguesia. ---------------------------------------------------------------  

 Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal apresentou o seguinte Voto de 

Louvor:------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“No passado dia 22 de Março, celebrou a Confraria da Jeropiga dos Moinhos, o seu 

10.º aniversário. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O 10.º Capítulo contou com a presença dos seus 70 confrades e ainda a entronização 

de 7 novos confrades e a presença no lugar dos Moinhos de elevado número de confrarias, 

amigos e irmãos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Confraria tem produzido um trabalho exemplar, nomeadamente o seu Grão-Mestre, 

Filipe Rosa, inclusive na divulgação do produto regional, a jeropiga e na divulgação do lugar 

dos Moinhos, bem como do concelho de Miranda do Corvo. --------------------------------------------  

Razão pela qual proponho um Voto de Louvor.” ------------------------------------------------  

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

mesmo sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal que começou por elogiar os Votos de Louvor apresentados na Assembleia Municipal.  

Mencionou o excelente trabalho que o Deputado José Taborda tem desempenhado, 

enquanto representante da Assembleia Municipal, no Conselho da Comunidade. ------------------  

  Referiu que a Autarquia também deveria efetuar, além da Administração Regional 

de Saúde do Centro e do Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Interior Norte, através do 

Conselho da Comunidade, o mapeamento das necessidades de investimento na área de saúde, 
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quer a nível de equipamentos e edifícios, mas também noutro tipo de projetos que são 

importantes para a nossa região. ----------------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos passadiços da Volta da Costa, informou que o Núcleo de Urbanismo 

e Projetos está a desenvolver um procedimento para reparação e melhoramento dos mesmos, 

e possível requalificação do espaço envolvente. ---------------------------------------------------------  

No seguimento da intervenção do Deputado Luís Martins, mais concretamente, sobre a 

falta de um ponto de luz junto a Casa Paroquial, informou que já solicitou aos serviços a sua 

resolução. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à obra de reabilitação dos Claustros do Mosteiro de Semide, informou 

que a Câmara Municipal apesar de assumir cinquenta porcento, da parte não cofinanciada, 

não é a dona da obra. Informou também que a parte assumida pela Autarquia, entretanto já 

liquidada, foi solicitada como adiantamento, um pouco abaixo do que estava previsto, mas 

mesmo assim, um valor acima do vinte mil euros. -------------------------------------------------------  

Lamentou que a obra acima mencionada não tenha sido devidamente publicitada, mas 

ressalvou que o importante é que a obra está em curso. -----------------------------------------------  

Registou a necessidade de remoção das pinturas existentes na zona envolvente ao 

Mosteiro de Santa Maria de Semide e informou que relativamente ao Passal têm existido 

alguns contactos, existindo um estudo prévio, mas que será um investimento significativo e 

que sem financiamento comunitário não será de fácil concretização. -------------------------------  

De seguida informou que a obra de colocação de águas e saneamento no lugar do 

Senhor da Serra já foi consignada, estando só a aguardar o visto do Tribunal de Contas. --------  

Continuou afirmando que concorda com o Deputado Luís Martins, sobre a necessidade 

da requalificação da zona envolvente ao Pavilhão Gimnodesportivo de Semide e sobre uma 

intervenção no muro da Quinta da Botica, a qual os serviços já se encontram a realizar um 

projeto de alargamento da estrada e construção de novo muro. --------------------------------------  

Relativamente à obra do saneamento na Ribeira de Semide informou que a construção 

do emissário está a avançar e as entidades envolvidas na empreitada têm interesse na 

conclusão das ligações de todo o saneamento, nomeadamente dos ramais, antes da 

pavimentação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a estrada florestal entre o alto do Vale de Avenço e o estradão de ligação ao 

Senhor da Serra referiu que irá solicitar informação aos serviços e que se recorda, enquanto 

Vereador, da presença de um estudo prévio ou de um projeto numa sessão. -----------------------    

No seguimento da intervenção da Deputada Ivone Dias, e relativamente à redução da 

taxa de IMI, deu conhecimento que a Vereadora Rita Santos já apresentou uma proposta de 

inclusão, para o próximo ano, na proposta de fixação do IMI. Continuou afirmando que espera 
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conseguir um consenso e que a Câmara Municipal consiga apresentar na Assembleia Municipal 

uma proposta de fixação de IMI conjunta dos diversos partidos políticos. ---------------------------  

Relativamente a estrada municipal que liga o Corvo ao Bairro Novo, informou que há  

alguns meses foi colocado tout-venant pelos serviços, mas que a estrada se encontra bastante 

degradada, a precisar de nova pavimentação e reabilitação. Referiu também que nesse troço 

de estrada terá que ser colocada uma conduta de abastecimento de água. ------------------------  

Sobre a primeira parte da intervenção da Senhora Deputada Ivone Dias mencionou que 

a mesma é injusta e peca por tardia. Tardia porque durante os últimos dozes anos não se 

recorda de ter existido tal pedido para intervenção nos festejos do 25 de Abril. ------------------  

Injusta porque no último ano o executivo, com a colaboração do Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, convidou todos os partidos políticos e coligações que tinham 

apresentado candidatura às eleições autárquicas a que fizessem uma intervenção nesta 

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

No seguimento da intervenção do Deputado Carlos Marta, e relativamente ao projeto 

Rampa, informou que o mesmo já foi apresentado, havendo intervenções previstas para 

alguns arruamentos na zona da Vila e também em alguns edifícios, estando o projeto 

preparado para uma possível candidatura a fundos comunitários, uma vez que as intervenções 

a efetuar são muito dispendiosas. ---------------------------------------------------------------------------  

De seguida informou que o processo do horário de trabalho se encontra a decorrer em 

tribunal, estando o executivo a aguardar pelo desfecho do mesmo. ---------------------------------     

Sobre o boletim municipal informou que o mesmo destina-se a publicitar não só a 

atividade da Autarquia, mas também publicitar deliberações que a Câmara deve publicitar, 

nos termos da lei, em órgãos locais de imprensa escrita. E não menos importante, referiu que 

o boletim municipal incorporou os conteúdos da agenda cultural com pouco mais despesa. ----  

Relativamente à intervenção do Deputado João Carvalho, informou que a Câmara 

Municipal está solidária com a população no caso do viaduto sobre a A13. -------------------------  

Referiu que registou a informação sobre a poluição no Rio Ceira e que existe uma 

entidade responsável nestes casos que é a APA – Agência Portuguesa do Ambiente a quem 

devemos mostrar a nossa indignação. ----------------------------------------------------------------------  

No seguimento da intervenção do Deputado Hugo Cabral, o Senhor Presidente, 

informou que a prova AX Trail é uma prova no âmbito da Rede das Aldeias do Xisto, que já 

passou no Concelho o ano passado, e que abrange vários Concelhos da Rede das Aldeias do 

Xisto. Também informou que existe um compromisso em que os trilhos usados por este evento 

são diferentes dos usados aquando do evento organizado pela Associação Abútrica. -------------  
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Relativamente a informação fornecida pelo Deputado Hugo Cabral, referente a 

obstrução de um trilho o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, assim que 

teve conhecimento, já deu indicações para a reparação do mesmo. ---------------------------------  

Relativamente à intervenção da Deputada Fátima Ramos, informou que houve alguma 

dificuldade na recolha da informação solicitada, por requerimento apresentado pela Senhora 

Deputada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Sobre a iluminação do Alto do Calvário mencionou que não está satisfeito com a 

mesma, por motivo de falta de iluminação, quer no Cristo Rei, quer na Torre, realçando que o 

local merece muito mais visibilidade. ----------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor 

Vereador Miguel Brandão que depois de cumprimentar os presentes, informou que a Câmara 

Municipal decidiu proceder à requalificação da iluminação existente na Nossa Senhora da 

Piedade de Tábuas, por motivo das iluminarias existentes serem bastantes onerosas, optando-

se por uma solução de luminárias led’s, bastante mais económicas. Referiu que o 

procedimento está a ser ultimado, estando para breve a aplicação do novo sistema de 

iluminação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal interrompeu a reunião, por um 

período de quinze minutos. -----------------------------------------------------------------------------------   

Ponto 5 - 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. -  

Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 6 - Auditoria Externa às Contas de 2015 - Nomeação de Auditor Externo. 

Deliberação Camarária de 06.03.2015. ---------------------------------------------------------  

Colocado o ponto 6 - Auditoria Externa às Contas de 2015 - Nomeação de Auditor 

Externo, à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. -----------------------------------------  

Ponto 7 - Fornecimento de Energia Elétrica - Abertura de Concurso. Deliberação 

Camarária de 20.03.2015. -------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal que informou que relativamente ao ponto anterior, o 

mesmo carece de deliberação da Assembleia Municipal devido a imposição da lei. Continuou 

informando que o ponto agora em discussão é um caso diferente, carecendo de deliberação 

da Assembleia Municipal devido ao valor em causa. -----------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, emitir o Parecer Prévio 

estipulado na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para a 

abertura do concurso para o “Fornecimento de Energia Elétrica”. -----------------------------------  
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Ponto 8 - Proposta de Normas de utilização de bicicletas e de uso partilhado 

"Rodinhas" - alteração. Deliberação Camarária de 10.04.2015. --------------------------  

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

da Câmara Municipal que recordou que esta proposta já tinha estado presente na Assembleia 

Municipal de 27 de Novembro de 2014, sendo na altura retirada para melhor esclarecimento 

de um ponto. Continuou informando que os técnicos da Autarquia procederam em 

conformidade com a recomendação da Assembleia Municipal, retificando o artigo em causa. 

Informou também que esta Proposta de Normas de Utilização de Bicicletas e de Uso 

Partilhado “Rodinhas”, já com as alterações efetuadas, foi aprovada por unanimidade em 

Sessão Camarária. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor 

Deputado Carlos Marta que começou por fazer uma chamada de atenção, devido ao facto de 

ter sido confrontado, acerca de duas ou três semanas, por umas pessoas que se tinham 

dirigido ao Centro de Informação da Quinta da Paiva para requisitar umas bicicletas, e que 

nenhuma delas estava operacional. -------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal que agradeceu o alerta do Senhor Deputado Carlos Marta e 

informou que irá verificar junto dos serviços se essas anomalias nas bicicletas estão 

reparadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Colocado o Ponto 8 - Proposta de Normas de utilização de bicicletas e de uso 

partilhado "Rodinhas" – alteração, à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. ----------  

Ponto 9 - Prestação de Contas de 2014. Deliberação Camarária de 24.04.2015. ----  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal que começou por agradecer, em nome da Câmara Municipal, aos serviços 

camarários pela forma empenhada e competente com que elaboraram este documento. 

Continuou informando que no mesmo constam as conclusões e recomendações da auditoria, a 

certificação legal de contas e parecer do auditor externo, sendo os mesmos favoráveis aos 

documentos aqui apresentados. -----------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Senhor Presidente da Câmara Municipal comunicou que houve redução 

de receitas durante o último ano de 2014 e que as mesmas já eram previsíveis. Informou 

também que houve um retardar intencional de investimentos, na medida em que o saldo de 

gerência patente nas contas constitui uma importante almofada financeira para alavancar 

projetos, cuja concretização esta dependente do novo Quadro Comunitário de Apoio, e que 

futuramente terá um efeito multiplicador em termos da capacidade do Município em 
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concretizar investimentos importantes para o Concelho, como é o caso, as ligações das redes 

de abastecimento de água à alta, remodelações de redes de água e redes de saneamento. ----  

Continuou informando que em termos de execução orçamental existiu uma execução 

em termos de receita da ordem dos 70%, sendo a 1ª vez que se ultrapassou essa percentagem. 

Alertou que em termos da nova lei das finanças locais, a execução da receita para o ano de 

2015 deverá ficar na casa dos 85% ou mais, o que, reconheceu que não é tarefa fácil. ----------    

Mencionou que hoje em dia estão obrigados a ter uma dotação orçamental muito 

apertada, o que cria dificuldades em termos de gestão do dia-a-dia da Câmara Municipal. -----    

Seguidamente informou que a execução orçamental em termos do lado da despesa 

revela o que já transmitiu anteriormente, isto é, existiu decréscimo com algum significado. 

Comunicou que estão numa fase de transição entre Quadros Comunitários de Apoio e que a 

redução em termos de investimento permitiu alguma poupança que se irá refletir nos 

próximos tempos e nos próximos anos de mandato, o que vai permitir concretizar muito mais 

investimento do que se tivéssemos investido já. ---------------------------------------------------------  

Prontificou-se a esclarecer as questões que os Senhores Deputados coloquem de 

índole político, sendo que, se forem colocadas algumas questões mais técnicas, as mesmas 

serão esclarecidas pela colaboradora Paula Pequito. ----------------------------------------------------  

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

Carlos Marta que afirmou que o documento em discussão é muito extenso, de cariz técnico e 

que só tendo acesso aos documentos com três dias de antecedência torna quase impossível a 

análise devida do mesmo. Solicitou que o mesmo futuramente seja distribuído aos Senhores 

Deputados num período mínimo de cinco ou seis dias antes da data da Assembleia Municipal, a 

fim de tornar mais democrático a discussão deste tipo de assuntos. ---------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor 

Deputado Hugo Cabral que corroborou as palavras do Senhor Deputado Carlos Marta 

afirmando que a quantidade de informação disponibilizada não é de fácil análise, e também 

pelo tempo que têm disponível para o efeito. ------------------------------------------------------------  

Continuou afirmando que leu com atenção o Relatório do Oficial Geral de Contas, 

sendo uma mais-valia para quem não tem a prática e nem meios disponíveis, ter um parecer 

destes ao lado do mesmo, porque de certa forma torna mais fácil a análise do mesmo. ---------  

De seguida solicitou informação relativa à contabilização indevida, conforme 

conclusão do relatório, de proveitos do exercício de 2013 decorrentes do pagamento 

antecipado de receitas de exploração do Parque Eólico ao Município, no valor de 264 mil 

euros.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Continuou referindo que no relatório a conta de proveitos 742 inclui um valor de 565 

mil euros e pelo que percebe estes 565 mil euros incluem novamente os 264 mil euros 

incluídos no exercício de 2013. No seguimento do atrás referido, questionou se isso afetou os 

resultados do exercício de 2014 ou apenas influenciou os resultados transitados. -----------------  

A segunda questão que colocou foi sobre o valor antecipado de receitas de exploração 

do parque eólico e qual foi o proveito global das rendas dos parques eólicos quer no ano de 

2013, quer no ano de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente constatou que pela análise do documento verificou que os resultados 

dos exercícios anteriores foram extrapolados ou valorizados em 692 mil euros, e se já 

percebeu que uma parte desses resultados tem a ver com receitas de exploração dos parques 

eólicos, a outra parte, verificou no relatório que dizem respeito ao abate de frações. Nesse 

sentido, questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre o que se passou. -----------    

Continuou solicitando informação sobre o pagamento de 29 mil euros por parte dos 

atuais proprietários de frações do Edifício Multiserviços de Semide. ---------------------------------  

Relativamente ao projeto do Hospital dos Vales do Ceira solicitou informação sobre se 

existe um compromisso e em caso afirmativo, porque é que não está registado nas contas. ----  

Seguidamente alertou para o excesso de casos em Tribunal e para o excesso de 

provisões que estão registadas neste documento e questionou o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal sobre a sua posição relativamente a este assunto. ------------------------------------------  

Para concluir a sua intervenção, referiu que a taxa de execução das despesas de 

capital é baixa, na casa dos 26 porcento, questionando o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal sobre este valor. -----------------------------------------------------------------------------------  

De Seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal que começou por mencionar que futuramente os serviços irão fazer um 

esforço para que, principalmente os documentos provisionais, sejam entregues com mais 

antecedência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente às questões colocadas pelo Senhor Deputado Hugo Cabral, começou 

por informar que a maioria dessas questões são técnicas, pelo que será a colaboradora Paula 

Pequito a esclarecer as mesmas. ----------------------------------------------------------------------------    

Continuou informando que, no âmbito das receitas dos parques eólicos, já o ano 

passado tinham sido introduzidas algumas alterações, o que aconteceu este ano também. -----   

Referiu que houve algumas situações pontuais que foram corrigidas, na parte da 

contabilidade, até fruto de recomendações do ROC, porque ele não trabalha só para produzir 

este relatório, durante o ano vai acompanhando a atividade da autarquia. ------------------------  
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Sobre os parques eólicos informou que durante o ano de 2013 a receita foi de 

804.522.26 €, no âmbito de uma antecipação das receitas futuras, e que fruto dessa 

antecipação no ano de 2014 a receita foi de 311.053 euros, prevendo que no ano de 2015 a 

receita venha a subir. ------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida mencionou que o compromisso com o Hospital dos Vales do Ceira é para 

ser honrado, mas que só será contabilizado nas contas aquando do inicio das obras. -------------  

Relativamente à baixa execução em termos de investimento, voltou a frisar que é 

parte de uma estratégia para constituir uma almofada financeira, que vai ter um efeito 

multiplicador em termos de capacidade de investimento nos próximos tempos, fruto das 

necessidades de investimento em infraestruturas básicas, que são muito dispendiosas, dando 

como exemplos os saneamentos nos lugares dos Moinhos, a ligação de águas a Espinho e 

Tábuas e a renovação de alguns troços de abastecimento de águas, ainda em fibrocimento. ---     

Referiu que a dimensão do investimento estará sempre dependente do financiamento 

comunitário que se vier a conseguir, quer no PO Nacional, quer no Centro 2020. -----------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor 

Deputado João Carvalho que solicitou esclarecimento relativo ao património da União das 

Freguesias de Semide e Rio de Vide. ------------------------------------------------------------------------  

De Seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Técnica Superior 

Paula Pequito que começou por informar sobre a regularização no património das frações do 

Multiserviços de Semide, que afetou os resultados transitados. Informou que, aquando da 

venda a mesma foi registada, faltando regularizar o abate no Património do Município, o que 

agora aconteceu. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos 29 mil euros, informou que este valor aquando da compra foi 

registado como caução, sendo só agora verificada essa situação e efetuada a regularização 

devida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida informou que as provisões registadas este ano prendem-se com uma 

questão que a Câmara Municipal tem com as Águas do Mondego, relativamente ao 

saneamento e até que se chegue a um acordo, aquilo que poderá ser um custo para a Câmara, 

está a ser registado como provisão. -------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor 

Deputado Hugo Cabral que começou por agradecer a disponibilidade da Técnica Paula 

Pequito, referindo que relativamente as provisões, percebe o conceito e compreende a 

obrigatoriedade de às fazer. Continuou informando que a sua questão não foi técnica nesse 

capítulo, foi apenas uma questão politica e se existe a perceção que em termos de tesouraria 

os encargos com os processos perdidos em tribunal podem implicar problemas de tesouraria. -  
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A questão que colocou tinha a ver com os proveitos de 2013, isto é, se afetaram os 

resultados de 2014 ou se apenas afetaram os resultados transitados. --------------------------------  

De Seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Técnica Superior 

Paula Pequito que relativamente ao registo do proveito, informou que o mesmo foi 

inicialmente registado em 2013, quando deveria ter sido registado como proveito diferido. 

Concluindo portanto que o registo em 2014 foi um registo do proveito dos resultados 

transitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Colocado o ponto 9 - Prestação de Contas de 2014, à votação, foi o mesmo aprovado 

por maioria, com 9 abstenções dos Deputados da bancada do PSD-CDS/PP e da CDU e 14 votos 

a favor dos Deputados da bancada do Partido Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos Marta que, 

apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------------------  

“A minha abstenção prende-se com o facto de não ter tido tempo naturalmente de 

analisar estes documentos em sã consciência seria errado votar favoravelmente ou votar 

contra, portanto resta-me a abstenção.” ------------------------------------------------------------------  

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

apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------------------  

“Em nome da bancada do PPD/PSD – CDS/PP – Coligação “Miranda Não Pode Parar” 

queremos em primeiro lugar mostrar a nossa total concordância com as posições tidas pelos 

Vereadores do PSD na reunião de Câmara que aprovou estes documentos. -------------------------  

Em segundo lugar, felicitar os funcionários pelo trabalho e dedicação na elaboração 

dos mesmos. Acreditamos que a sua tarefa não foi nada fácil. Tentar fazer um vestido bonito 

sem tecido, não é tarefa fácil. -------------------------------------------------------------------------------  

Estes documentos evidenciam de forma clara, que o executivo da Câmara do Partido 

Socialista, se limitou a aproveitar alguns restos de tecido. Mesmo assim poucos! Do executivo 

anterior, e a comprar fitas e laços para os adornar. -----------------------------------------------------  

Situação mais grave, dado que o atual executivo herdou uma Câmara com projetos e 

vários concursos aprovados, uma Câmara com vários projetos de investimento apoiados por 

fundos comunitários e outros projetos lançados com todas as possibilidades de financiamento 

com fundos comunitários. Uma Câmara com uma ótima situação financeira, com o passivo a 

diminuir significativamente, facto que mereceu inclusivamente destaque em vários relatórios 

de avaliação externos, que têm sido elaborados sobre as contas dos Municípios Portugueses, 

nomeadamente no último anuário dos Técnicos Oficiais de Contas. ----------------------------------  
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A baixa execução do orçamento ao nível dos bens de investimento, que atingiu a 

reduzida percentagem de apenas 22%, não resultou assim de fatores endógenos ao atual 

executivo, mas apenas da sua incapacidade para realizar obra. --------------------------------------  

O executivo apresentou-nos um orçamento para 2014 que apelidou de realista, que 

contemplava a aquisição de bens de investimento de 5.251.522 euros e concretizou menos 

4.207.338,32 euros do que tinha prometido a esta Assembleia. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal limitou-se a dar continuidade, apenas a alguns dos processos. 

Durante este tempo o atual executivo deveria ter concluído os processos herdados, caso 

concorda-se com os mesmos, mas deveria ter também dado inicio aos processos que 

prometeram na campanha eleitoral. Essa situação de inércia, é mais grave, quando 

analisamos a execução do orçamento em termos globais. Porque se é um facto que o 

executivo não soube executar investimento, é também um facto que o executivo não teve 

falta de dinheiro. Recordamos que só de saldo de gerência anterior, o orçamento de 2014 

herdou um valor de 903.848,70 euros que veio reforçar o valor do orçamento que tinha sido 

apresentado no final de 2013, para já não falar de outras receitas, de valor elevado, que a 

autarquia recebeu e que continua a receber, fruto do trabalho do anterior executivo, de que 

são exemplos: as rendas dos parques eólicos; um montante muito elevado de fundos 

comunitários relativos a obras feitas e pagas pelo executivo anterior, e cujos relatórios vindos 

da CCDRC têm vindo a ser apresentados ao longo deste tempo de mandato. -----------------------  

Acresce evidenciar que a falta de motivação e capacidade que os senhores tiveram 

para concretizar as obras que prometeram, não foi acompanhada de igual inércia na 

realização de despesas correntes e nomeadamente na busca de empregos para os amigos do 

aparelho socialista. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Recordo pela primeira vez, nesta Câmara, quatro políticos a tempo inteiro, acrescidos 

de um Chefe de Gabinete, secretária e Comandante Operacional, para além das chefias de 

serviços que foram criadas. Não foi por isso também, a falta de dirigentes, que provocou falta 

de trabalho e de execução. -----------------------------------------------------------------------------------    

Os senhores a nível de despesas correntes gastaram com força, o mesmo se passou 

com as festas, recordamos por exemplo o aumento de gastos com a Expo-Miranda, para além 

de outros eventos do mesmo tipo. O exemplo da Expo é sintomático da vossa forma de estar, 

gastam mais e têm menos resultados. Gastam no supérfluo e esquecem o motivo por que 

foram eleitos. Para fazer gestão corrente não eram precisos tantos políticos. Tenho a certeza 

que a elevada qualidade dos funcionários desta autarquia bastavam para fazer esse papel e 

acredito mesmo, que o fariam com melhor qualidade. --------------------------------------------------  
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Sugerimos também ao Senhor Presidente e a Senhora Vice-Presidente que parem de 

fazer o choradinho da falta de recursos, os senhores têm uma Câmara com uma das melhores 

situações financeiras a nível nacional. Amortizaram alguma divida em 2014, mas a 

amortização que fizeram não teve nada de extraordinário, limitaram-se praticamente a 

cumprir os planos de reembolsos dos empréstimos. Recordo que a diminuição de divida em 

2013 face a 2012 quase que duplicou o montante de redução que ocorreu este ano, e em 

contrapartida as despesas realizadas em investimento em 2012 e 2013 duplicaram no primeiro 

ano e no segundo quase que duplicaram as despesas de investimento realizadas este ano. -----  

Depois, e em relação as recomendações que foram feitas pelo Revisor Oficial de 

Contas acreditamos que será dado cumprimento aos mesmos. ----------------------------------------  

Entretanto, e porque o Senhor Deputado Hugo referiu aqui algumas questões 

nomeadamente à antecipação de rendas, no valor de 264 mil euros, o facto de os serviços não 

as terem registado como proveitos diferidos, fazendo crer que as contas anteriores não 

tinham sido bem-feitas, eu queria aqui primeiro reforçar o seguinte: as contas foram 

finalizadas já por este executivo, ponto 1; ponto 2, será bom dar a conhecer ao Senhor 

Deputado outros números, que apesar de eu não ter tido tempo de ver este documento como 

deveria ser, que clarificam os resultados que este executivo tem tido, bem como a situação 

que eu dou. Então vamos aqui fazer uma breve análise, e desta breve análise concluímos que 

por exemplo ao nível das despesas com pessoal, e neste caso refiro-me concretamente ao 

pessoal politico e dirigentes. Em 2012 a Câmara anterior gastou zero com chefias, em 2013 a 

Câmara, uma parte o executivo anterior e a outra parte do ano já com este executivo, gastou 

com Vereadores 57.775 euros, com chefias 24.384 euros, com o Chefe de Gabinete 20.068 

euros e com o Secretário da Presidência 17.036 euros. Acresce aqui referir que esta despesa 

com o Chefe de Gabinete e com o Secretário da Presidência tiveram em contrapartida uma 

diminuição de gastos, porque estas duas pessoas eram técnicos e funcionários da Autarquia. 

Em contrapartida em 2014, nos temos com Vereadores não os 57.775 euros e mais XXX já está 

um Vereador a mais a partir de outubro, gastou 85.151 euros, gastou com chefias 49.032 

euros, com Chefe de Gabinete 26.423 euros, com Secretário da Presidência 17.930 euros e 

com o Comandante Operacional Municipal 21.084 euros. O seja temos aqui algumas 

explicações, para algumas das ineficiências e para a diminuição de resultados. Mas há mais, 

na Expo-Miranda passou de uma despesa em 2013 de 69.436 euros para uma despesa de 

106.811 euros, sem que este acréscimo fosse minimamente acompanhado de aumento de 

receita. Porque a receita passou apenas de 38.083 euros para 44.233 euros. ----------------------  

Mas vamos mais, temos aqui mais contrapartidas para as Juntas de Freguesia, o que 

seria ótimo se eu visse a minha terra mais limpa e o meu Concelho mais. Mas em 
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contrapartida eu vejo mais contrapartidas para as Juntas de Freguesia, mas vejo a zona por 

exemplo da Vila, que não é tratada por uma Junta, podia estar um brinquinho, porque hoje os 

funcionários da Câmara têm muito mais tempo para fazer esse trabalho e que como a bocado 

foi referido que os passeios de madeira e como toda aquela zona continua e está neste 

momento caótica. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais, vamos agora a outros factos que me parecem relevantes, a nível de 

empréstimos limitaram-se a cumprir os planos que têm, tal e qual como qualquer família que 

pede dinheiro e deve cumprir os seus planos. -------------------------------------------------------------  

Houve de facto uma antecipação, como foi referido, de uma verba dos parques 

eólicos, verbas essas que foram negociadas pela Câmara anterior, mas verbas essas que foram 

utilizadas a fazer obra, e ainda bem que o fizemos. E devíamos ter antecipado mais, porque 

pelos vistos durante este ano e meio praticamente não houve obra. Receitas recebidas por 

esta Câmara, de candidaturas ao POVT até este momento já, no valor de 541.677 euros e há 

mais receitas ainda para receber destas obras, que tirando Rio de Vide, tinham sido feitas e 

pagas pelo executivo anterior. Mas houve mais, houve 1.544.946 euros de fundos recebidos 

também de obras em que uma grande parte já tinha sido completamente executada e paga. 

As únicas que estavam ainda em execução e na fase final tinha a ver com, a obra da parte do 

Mercado e a obra do Calvário. Para já não falar de outras obras que estavam negociadas, e 

que este executivo andou, quase um ano para as iniciar, nomeadamente a Casa do Design, ou 

por exemplo o Parque das Moitas que ainda não foi sequer retomado o investimento. Isto são 

apenas alguns exemplos que demostram que deveríamos ter orgulho na Câmara que temos em 

termos financeiros, que continua a ter uma boa situação financeira, mas que não há razões de 

facto para justificar a inércia que este executivo tem tido. -------------------------------------------  

Por isso eu espero sinceramente, e porque gosto de Miranda, que esta inércia seja 

ultrapassada, que sejam aproveitados os fundos comunitários que ai vêm, e que seja 

realizado mais investimento. Porque estar aqui quatro anos para fazer apenas aquilo que 

tinha sido lançado pelo executivo anterior, seria muito pouco. Eu espero sinceramente que 

esta obra que está aqui à frente, na Praça José Falcão, que os Senhores anunciam com tanta 

pompa e circunstancia, o concurso já estava feito, o concurso do Senhor da Serra também já 

estava feito. Mais, ainda relativamente ao Senhor da Serra, assumimos que realizávamos 

aquela obra rapidamente, dado que, para eles fazerem a ETAR. As Águas do Mondego fizeram 

a ETAR, a ETAR está praticamente concluída e a obra do Senhor da Serra ainda está agora 

para começar. Por isso, eu acho que é tempo Senhor Presidente, de começar a trabalhar 

mais, de começar a cumprir o seu programa eleitoral, porque os Mirandenses necessitam 

disso, habituaram-se a uma Câmara com ambição, uma Câmara que procurava realizar obras, 
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uma Câmara com melhor situação financeira do País e infelizmente os senhores procuraram a 

custa nomeadamente da questão dos fundos disponíveis tentar enxovalhar, quando fizeram 

isso em relação aos fundos disponíveis, mas não tiveram qualquer problema em contratar de 

imediato mais um Vereador, contratar de imediato Chefe de Gabinete, contratar de imediato 

Comandante Operacional, contratar de imediato todos esses reforços ao nível da chefia. 

Disseram-nos aqui que esses reforços eram feitos para gerir melhor, para organizar melhor 

este Município. Infelizmente durante este ano e meio não o fizeram, e eu peço aos senhores, 

já agora, que guardam as revistas do anterior executivo para consultarem a revista que foi 

feita ao final de ano e meio de mandato do anterior executivo e para compararem o que lá 

estava, com o que foi feito por este executivo.” ---------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Hugo 

Cabral que, apresentou a seguinte Declaração de Voto: ------------------------------------------------  

“Senhor Presidente da Assembleia Municipal, eu até ia para lhe lançar um repto, eu 

deveria ter direito a duas declarações de voto. Uma para responder à Deputada Fátima 

Ramos, que quase aqui me classificou como se eu fosse responsável pelas contas de 2014 do 

executivo. E portanto eu dividi aqui o protagonismo com o Presidente da Câmara, se vem que 

eu não ganho, nem sou pago pelo executivo ou pelo erário público. Mas de qualquer das 

maneiras agradeço o protagonismo que me deu, se bem que eu costumo fugir do 

protagonismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A segunda consideração é que, para quem não teve tempo de analisar os documentos, 

lançou aqui um conjunto de dados que demostram conhecimento real e efetivo da situação. --  

E o terceiro ponto, não vou dar tantos exemplos e não vou maçar aqui as pessoas, mas 

em termos absolutos e para quem é uma Autarquia despesista, as despesas correntes 

cresceram a módica quantia de 103.820 euros, ou seja, entre o deve e o haver a Autarquia 

deve ter poupado noutro lado, porque se é acusada de despesismo e sobe o valor das despesas 

correntes só em apenas 103 mil euros, de um exercício para outro, alguma coisa está mal e 

portanto das duas uma, se gastou mais numas coisas teve que poupar noutras, porque senão o 

resultado era francamente desastroso.” -------------------------------------------------------------------  

De seguida o Deputado Hugo Cabral apresentou a seguinte Declaração de Voto: -------  

“O grupo de deputados do partido socialista, vem em 1° lugar prestar o merecido 

reconhecimento a todos os técnicos da autarquia que estiveram envolvidos na elaboração dos 

documentos aqui em discussão, destacando o rigor bem como a facilidade de consulta e 

compreensão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 30-04-2015  
Nº 2  

34 

No que diz respeito à análise política e financeira do documento, gostaríamos de 

começar por realçar, que este é o 1° juízo que é feito, do qual o atual executivo é o único 

responsável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De uma forma muito genérica, e analisando o cenário macroeconómico verifica-se que 

o ano de 2014 foi um ano bastante difícil para a execução dos orçamentos autárquicos, e, 

pese embora o rigor orçamental introduzido por este executivo, a este respeito não deixa de 

ser eloquente a apresentação de uma taxa de execução da receita global de 70,12%, existiram 

um conjunto de fatores que limitaram a ação deste executivo. ---------------------------------------  

Analisando numa perspetiva corrente, o executivo foi confrontado com uma redução 

da receita corrente em cerca de 128.000€, sendo disso exemplo a redução das transferências 

de capital provenientes do orçamento do estado em cerca de 51,47%, por outro lado, ao 

contrário do que é apregoado pela oposição, a autarquia viu a sua receita fiscal (impostos 

diretos e participação variável no IRS) cortada em cerca de 144.000€. Simultaneamente, o 

executivo viu-se confrontado com um conjunto de situações que obrigou a um esforço 

financeiro perante situações de emergência social (reforço do fundo de apoio de emergência 

social), coletividades do concelho com graves problemas financeiros que obrigou a rever 

protocolos de cooperação (por exemplo Protocolo estabelecido com A.H.B.V. Miranda Do 

Corvo) e a forma de apoiar às várias coletividades do concelho. De entre o desperdício que a 

oposição acusa este executivo, importa salientar que 45,1% da despesa corrente é para custos 

com o pessoal não obstante a redução de colaboradores. ----------------------------------------------  

Posto isto, e em termos correntes, a análise é francamente positiva, aquilo a que 

muitos chamam despesismo, em termos absolutos representa 103.820,76€ (acréscimo de 

1.23%), com uma certeza também ela absolta por parte desta bancada, as coletividades do 

concelho respiram melhor e aqueles que mais precisam foram muito melhor apoiados. 

No que diz respeito à análise na perspetiva de investimento de capital, efetivamente 

a taxa de execução das receitas de capital, ela é manifestamente baixa 24,93%, no entanto, 

um mandato não é uma corrida de velocidade, mas sim uma maratona de 4 anos, continuamos 

a acreditar que as promessas feitas são para cumprir, e os projetos assumidos pelo executivo 

anterior são para honrar. De facto, se o atraso verificado em alguns projetos não são da 

responsabilidade deste executivo, outros há, em que o atraso no seu lançamento é 

estratégico, visa a abertura de candidaturas ao novo quadro comunitário de apoio "Portugal 

2020" que permitirá obter um efeito multiplicativo dos investimentos feitos. ----------------------  

Estamos atentos, mas acima de tudo confiantes Sr. Presidente, de que as promessas 

feitas, nomeadamente o que a necessidades básicas dizem respeito, "Saneamento", 
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"Abastecimento de Água" não só serão cumpridas, como serão uma realidade por excesso 

apresentando taxas de execução elevadíssimas. ---------------------------------------------------------  

Ainda assim, a respeito das necessidades básicas e decorrentes de promessas 

eleitorais, não faltariam exemplos de obras em curso e prestes a serem lançadas que 

poderíamos elencar. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Como últimas notas justificativas do nosso sentido de voto às contas de 2014, saliento 

o equilíbrio e solidez económico-financeira da autarquia, por um lado, a capacidade de 

endividamento superior a 10M€ como fator diferenciador e potenciador de novos projetos de 

investimento, a redução expressiva da dívida a médio longo prazo (22,41%) e uma curiosidade 

sobre o que dirá a oposição sobre a evolução do saldo de gerência em mais de 1.M€. ------------  

Conscientes que o futuro não será fácil, mas crentes na ambição, no rigor e no 

espírito de compromisso que assumiu perante os Mirandeses, votamos favoravelmente as 

contas de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

P’lo grupo de deputados do Partido Socialista.” ------------------------------------------------  

Ponto 10 - Declarações previstas no artigo 15.º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro. 

Deliberação Camarária de 24.04.2015. 

De Seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal que informou que desde a tomada de posse a Câmara Municipal 

recebeu, de candidaturas aprovadas no mandato anterior e executadas parcialmente, o valor 

de 2.086.000 euros. Também informou que desde a mesma data foram pagos autos no valor 

de 805.000 euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou referindo a quebra de receitas dos parques eólicos e a diminuição da divida 

do Município em quase um milhão e meio de euros. -----------------------------------------------------  

Em síntese concluiu que o saldo do atual executivo é francamente positivo. -------------  

Seguidamente referiu que as declarações sintetizam aquilo que está previsto na lei, 

tendo a ver com os compromissos plurianuais 2015-2016-2017 e anos seguintes. ------------------  

Para concluir informou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que estes 

documentos são presentes em Assembleia Municipal para conhecimento nos termos da lei. ----  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento, das Declarações previstas no artigo 15.º 

da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Metro-Mondego. ------------------------------------------------------------------------  

Intervenção da Deputada Fátima Ramos ----------------------------------------------------------  

Intervenção do Deputado Hugo Cabral ------------------------------------------------------------  

Intervenção da Deputada Fátima Ramos ----------------------------------------------------------  

Intervenção do Deputado Hugo Cabral ------------------------------------------------------------  
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Intervenção do Deputado Carlos Marta -----------------------------------------------------------  

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 três horas e seis 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. ----------------------------  
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