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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 25-09-2014  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze 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 27.06.2014; ------------------------  

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 - Alteração dos Estatutos: Pedido de revogação dos art.º 25 e 26 do 

Regimento da Assembleia Municipal; ----------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Proposta de Recrutamento de Professores - Atividades de 

Enriquecimento Curricular: Deliberação Camarária de 18/08/2014; ------------------------------  

Ponto 8 - Alterações ao contrato programa de desenvolvimento desportivo com o 

Grupo Desportivo dos Moinhos: Deliberação Camarária de 08/09/2014; -------------------------  

Ponto 9 - Proposta de Fixação das Taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis para o 

ano de 2015: Deliberação Camarária 19/09/2014; ----------------------------------------------------  

Ponto 10 - Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem: Deliberação 

Camarária de 19/09/2014; -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Estatutos da Agência para o Desenvolvimento da Serra da Lousã. 

Deliberação Camarária de 19/09/2014; ------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Posição Financeira do Município de Miranda do Corvo em 30/06/2014 - 

parecer do auditor externo Sousa Leal. (Para Conhecimento) --------------------------------------  

Ponto 13 - 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. -------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 25-09-2014  
Nº 4  

2 

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 27.06.2014. ------------------------  

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. -------------------------------------------------------------------------   

Neste ponto o deputado José Taborda solicitou a inclusão de uma correção na ata, 

tendo a mesma sido aceite. Não havendo mais alterações, foi a ata colocada à votação tendo 

a mesma sido aprovada por maioria, com a abstenção dos Deputados Ruben Jordão Soares 

Fernandes, Lidio Lourenço Gonçalves e João Pedro Fontes Branco, por não terem estado 

presentes na referida reunião. -------------------------------------------------------------------------------  

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

Neste ponto usou da palavra a munícipe Elisabete Pena que informou que reside na 

Senhora da Piedade desde mil novecentos e noventa e seis, contra ventos e marés e contra as 

opiniões preocupadas dos seus amigos. ---------------------------------------------------------------------   

Informou não estar ainda arrependida, pagando os seus impostos e trazendo amigos a 

quem revela a beleza e as potencialidades do Concelho. -----------------------------------------------   

Apesar de não estar arrependida, informou que tem enfrentado algumas 

contrariedades que se foram resolvendo mas a que irá apresentar aparenta ser de resolução 

incompreensivelmente difícil. --------------------------------------------------------------------------------   

Explicou que o problema a que se refere é a falta de iluminação pública nos acessos e 

no largo da Senhora da Piedade. -----------------------------------------------------------------------------   

Informou que a dezasseis de julho de dois mil e treze falou com a então presidente, 

Fátima Ramos, que a informou que foi efetuado despacho para os serviços responsáveis 

resolverem o problema. ---------------------------------------------------------------------------------------   

A vinte e três de julho a então presidente informou que as avarias iriam ser reparadas 

pelos serviços camarários e pelos serviços da EDP tendo esta sido já contactada. Mais 

informou que foi anexada fotocópia do ofício remetido à EDP onde se esclareceu que se 

tratava de um local isolado e salientando a insegurança que a falta de iluminação provocava.  



 

 

      

Ata 25-09-2014  
Nº 4  

3 

A vinte e seis de agosto a munícipe fez uma reclamação aos serviços da EDP, tendo 

sido informada que a situação é da responsabilidade da Câmara. ------------------------------------   

A sete de fevereiro de dois mil e catorze, foi informada pelo vereador Miguel Brandão 

que a Câmara já havia procedido à aquisição do material necessário à resolução do problema.  

Em agosto, em data que não pode precisar, interveio numa sessão pública da reunião 

de câmara onde, mais uma vez, expôs a questão. Foi-lhe dito na altura que o funcionário que 

iria restabelecer a situação estava de baixa. --------------------------------------------------------------   

Chegados a vinte e cinco de setembro de dois mil e catorze, encontra-se tudo na 

mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A munícipe questionou sobre o que podem pensar os munícipes sobre um executivo 

que não zela pela sua segurança. ----------------------------------------------------------------------------   

Mais informou que à noite, tendo que deixar o seu automóvel longe de casa, tem que 

recorrer à luz de uma lanterna questionando sobre o que terá que acontecer para que exista 

iluminação pública naquele local que até é indicado como um dos locais a visitar no Concelho.  

Terminou agradecendo a atenção e solicitando uma resposta eficaz e séria. -------------       

Interveio de seguida o munícipe Mário Sol que, referindo-se à Praça da Liberdade, 

considerou que o novo piso em pedra colocado no local tornou a Praça ruidosa, situação que é 

agravada pela existência de espaços de convívio. --------------------------------------------------------    

Referiu também a questão da feira semanal e a atitude dos feirantes que montam as 

suas tendas durante a madrugada provocando muitos ruídos. Por estes factos o munícipe 

considera que os residentes no local têm a sua qualidade de vida degradada, alertando para a 

necessidade de serem cumpridas regras de funcionamento da feira semanal e sugerindo que 

seja alterado o piso de forma a diminuir o ruído. --------------------------------------------------------  

O munícipe referiu-se também à Ponte do Cabouco sugerindo, como forma de 

aumentar a segurança no local, o prolongamento do piso vermelho de segurança existente 

antes da entrada até ao tabuleiro da ponte. --------------------------------------------------------------  

O munícipe chamou ainda a atenção para o facto de na estrada 17-1, existirem alguns 

rails de proteção aos quais foram retiradas as proteções para os motociclistas, colocando em 

perigo quem circula de mota. --------------------------------------------------------------------------------  

O munícipe recordou também o raio que atingiu a igreja e que danificou diverso 

material na Rádio Dueça, referindo que a situação podia ter sido evitada se tivesse sido 

recolocado o para-raios que estava na torre antes do início das obras. ------------------------------   

O munícipe fez alusão a um para-raios existente no mercado municipal, que também 

foi retirado para a realização de obras e que não foi recolocado, solicitando a sua 

recolocação. Ainda relativamente à Rádio Dueça referiu o seu agrado com a celebração do 
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protocolo mas informou que ainda não foram recebidos pagamentos que permitam colmatar 

as dificuldades da instituição. --------------------------------------------------------------------------------    

Respondendo às questões colocadas pelos munícipes, o Senhor Presidente da Câmara 

começou por informar que a autarquia tem conhecimento da situação da Senhora da Piedade 

reconhecendo que não é caso único no concelho, existindo mais locais com situações idênticas 

e que se trata de uma situação que se arrasta há vários anos e cuja solução está a ser difícil. -   

O Sr. Presidente demonstrou o empenhamento para que a situação da iluminação 

pública na Senhora da Piedade e noutros pontos do Concelho seja resolvida, não podendo 

contudo adiantar uma data mas deixando o compromisso de que a situação não está 

esquecida e que existe intenção de a resolver tão breve quanto possível. --------------------------  

Sobre as questões apresentadas pelo munícipe Mário Sol, o Sr. Presidente da Câmara 

informou que considera que a intervenção na Praça da Liberdade foi uma mais-valia para 

todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Mais informou que tratando-se de uma obra financiada, dificilmente existirá 

autorização para alterar o que está feito, para além de ser também necessária a autorização 

do arquiteto projetista. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que compreende as questões apresentadas e irá recomendar aos 

funcionários que estão no mercado para que exista maior cuidado com o ruído provocado 

pelos feirantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão colocada sobre a Ponte do Cabouco o Sr. Presidente explicou 

que as intervenções realizadas foram sugeridas pelas câmaras municipais de Miranda do Corvo 

e Coimbra e que a solução que se encontra implantada no local não é a definitiva, uma vez 

que o semáforo limitador de velocidade no lado de Miranda ainda não está a funcionar. --------   

Informou contudo o munícipe que a sugestão de prolongar o piso antiderrapante é 

válida e poderá no futuro ser executada pela câmara municipal, uma vez que a ponte já foi 

entregue aos municípios de Miranda do Corvo e Coimbra. ----------------------------------------------   

Informou ainda que tomou nota da questão dos rails de proteção e que irá mandar 

verificar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão do para-raios, referiu que foi informado por um elemento da 

Comissão Fabriqueira de que se iria deslocar ao local uma empresa para avaliar a situação e 

avançar com a colocação rápida do mesmo.---------------------------------------------------------------   

Concordou com o munícipe referindo que se o para-raios tivesse sido recolocado após 

as obras não teria havido problemas mas se tivesse acontecido durante o período das obras, 

teria havido problemas na mesma. --------------------------------------------------------------------------   
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Ainda assim, considerou o Sr. Presidente da Câmara que os prejuízos poderiam ter 

sido maiores como aconteceu na zona do Oeste em Lisboa. Como medida de prevenção foi 

solicitado ao Sr. Comandante Operacional Municipal um levantamento de todas as zonas da 

vila que possam estar mais vulneráveis a estes fenómenos extremos, não só a zona do 

mercado mas outras onde se revele necessário instalar para-raios. ----------------------------------  

Relativamente á questão da Rádio Dueça, o Sr. Presidente informou que irá verificar e 

dará posteriormente os esclarecimentos necessários. ---------------------------------------------------                 

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

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

Começou por intervir neste ponto o Sr. Presidente da Assembleia Municipal fazendo 

uma alocução sobre a festa da União das Freguesias de Semide e Rio de Vide, salientando o 

sentido de oportunidade da Junta, classificando-a como tendo grande alcance no sentido de 

juntar as pessoas, as comunidades de Semide e Rio de Vide que a reforma administrativa, 

com que muitos não concordaram, juntou. ----------------------------------------------------------------   

Enalteceu o espírito de união que transpareceu para a comunicação social e saudou o 

Sr. Presidente da Junta enquanto obreiro da festa e a Câmara Municipal que compreendeu o 

alcance e a dimensão da festa. ------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Sr. Presidente da Assembleia Municipal passou a ler a proposta 

seguinte, que foi subscrita pelos líderes de todas as bancadas, à semelhança das que irá ler 

posteriormente: -------------------------------------------------------------------------------------------------    

“Joaquim Campos, natural de Tábuas, Miranda do Corvo fez 90 anos no passado dia 5 

de Setembro. Prestigiado árbitro Internacional, com uma longa carreira Nacional e 

Internacional na Arbitragem, entre 1944 a 1974, muito ligado à comunicação social, como 

editor no Jornal "O árbitro", colaborador de diversos órgãos e assíduo cronista do jornal 

"Record". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Foi sempre um homem que apesar da sua estatura esteve sempre ligado à sua terra - 

Tábuas, Miranda do Corvo, inclusive já teve noutras ocasiões referências elogiosas, tendo sido 

também homenageado pelo anterior executivo. ----------------------------------------------------------   

No dia em que completou 90 anos, um grupo de amigos e autarcas, colegas e família, 

reuniram-se no restaurante do Estádio Pina Manique em Lisboa, organizaram uma singela 

homenagem para com o prestigiado Mestre, árbitro e amigo.  ----------------------------------------  

O Município de Miranda do Corvo, esteve presente nessa ocasião representado pelo 

Professor Miguel Batista e pelo Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Mourato, que 

acumulava com a representação do Clube Atlético Mirandense. --------------------------------------   
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Neste contexto foram entregues ao Mestre Joaquim Campos, por todas as Entidades, 

algumas recordações e lembranças, atento o respeito e admiração para com um homem que 

afinal também representou Miranda do Corvo pelo Mundo. --------------------------------------------   

A organização desta festa de homenagem contou com o apoio da Autarquia de Lisboa, 

APAF, Comissão de Arbitragem e Associação de Futebol de Lisboa, bem como organismos de 

Futebol de todo o País. ----------------------------------------------------------------------------------------   

Assim, atento à relevância, atitude e trabalho, em prol do País, propõe-se: - que seja 

aprovado um Voto de Louvor a Joaquim Campos e que o seu nome seja perpetuado na 

Toponímia do Concelho de Miranda do Corvo”. -----------------------------------------------------------   

Colocada a proposta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. -----------------  

De seguida o Sr. Presidente da Assembleia Municipal apresentou a seguinte 

proposta: No dia 27 de Julho faleceu o Médico Francisco Filipe Martins, antigo Diretor dos 

Serviços de Neurorradiologia dos HUC, com ligações e afinidades a Chão de Lamas, freguesia 

de Lamas, era filho do Dr. Francisco Rodrigues Martins, Presidente do Município de Miranda do 

Corvo entre 1959 e 1972.--------------------------------------------------------------------------------------   

Foi proprietário da Quinta de Chão de Lamas vocacionada para os mais variados 

eventos. Foi considerado um dos maiores intérpretes de guitarra de Coimbra de todos os 

tempos e aprendeu a tocar com António Portugal, também já falecido. ----------------------------   

Assim, propõe-se um Voto de Pesar para o Dr. Francisco Filipe Martins, oriundo de 

Lamas e uma referência na música Coimbrã.--------------------------------------------------------------  

Colocada a proposta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. -----------------  

De seguida o Sr. Presidente da Assembleia Municipal apresentou a proposta 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

“No dia 27 de julho, faleceu em Miranda do Corvo, Alcides Manuel Dias Freixo, natural 

de Rabaçal, Meda, com a idade de 69 anos. Enfermeiro de profissão, com especialidade de 

saúde mental e psiquiátrica, radicou-se há 19 anos no concelho de Miranda do Corvo porque 

gostava de ser mirandense. -----------------------------------------------------------------------------------    

Era exímio e conhecido guitarrista de Coimbra com um grande trabalho musical em 

diversos grupos de Fados, tais como Raízes, Menina e Moça, etc, Orfeão e Antigos Tunos da 

Universidade de Coimbra. -------------------------------------------------------------------------------------   

Colega de grandes artistas, tais como: -----------------------------------------------------------   

Carvalho Homem, Rui Pato, Octávio Sérgio, Fernando Plácido, entre outros. Foi um 

homem que marcou os grupos de guitarra, usando os seus tempos livres em defesa do Fado de 

Coimbra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Foi sem dúvida uma referência em Miranda do Corvo, atuando com o seu grupo em 

diversos atos e eventos de solidariedade. Assim, propõe-se um voto de Pesar à família, 

nomeadamente à Viúva Lucinda Freixo e restante família, pela perda de um homem que nos 

faz sempre ter saudades. -------------------------------------------------------------------------------------   

Com o devido reconhecimento de todos”. -------------------------------------------------------  

Colocada a proposta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. -----------------  

Interveio de seguida o Deputado José Mário Gama que apresentou as duas moções 

que se transcrevem: --------------------------------------------------------------------------------------------   

“O Dr. Paulo Moita de Macedo - Ministro da Saúde da Republica Portuguesa - na sua 

mensagem das comemorações dos 35 anos do SNS relembrou os Portugueses que: ----------------   

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) nasceu, formalmente, há 35 anos, com a 

publicação da Lei n.° 56/79, de 15 de setembro, pela qual foi instituída uma rede de órgãos e 

serviços prestadores de cuidados globais de saúde a toda a população. -----------------------------   

Formalizou-se, desta forma, o papel do Estado na salvaguarda do direito à proteção 

da saúde individual e coletiva e garantiu-se o acesso a cuidados de saúde a todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica e social. ----------------------------------------------   

Passados 35 anos, não basta reconhecer os resultados do passado. -------------------------   

Confiamos e apostamos num Serviço Nacional de Saúde - como prevê a Constituição 

da República Portuguesa -, com qualidade, inovador e sustentável. ---------------------------------   

Porque desejamos um SNS de todos e para todos. ----------------------------------------------   

Pegando nestas palavras, fica assim patente que a tutela aposta no SNS, bem como 

reconhece que compete ao Estado a salvaguarda do direito à saúde individual e colectiva. ----   

De referir que, esta Assembleia, já aprovou e bem, diversas tomadas de posição 

alertando para as carências de recursos técnicos e humanos que colocam dificuldades no 

regular acesso aos cuidados de saúde dos Mirandenses. Estando assim posto em causa o tal 

direito individual e colectivo à saúde e que este ano se comemora, Em concreto, esta 

proposta pretende ir ao encontro das necessidades de saúde da nossa população e que passa 

pela reposição imediata do horário de funcionamento do atendimento SAP e que pretendemos 

criadas as condições para que a curto prazo o mesmo que seja alargado até às 24 horas. -------   

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, requeiro a 

V. Exa se digne solicitar ao Governo, através do Ministério da Saúde, resposta para as 

seguintes duas questões: --------------------------------------------------------------------------------------   

1. Qual a perspectiva do Governo no que se refere ao alargamento do horário de 

funcionamento do Centro de Saúde de Miranda do Corvo? ----------------------------------------------   
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2. Que medidas estão a ser tomadas nomeadamente na afectação recursos técnicos e 

humanos de forma a que fiquem asseguradas a prestação de cuidados de saúde com 

regularidade e celeridade. E que permita dar resposta ao previsível aumento gradual da 

procura dos cuidados de saúde de uma população envelhecida do nosso Concelho? ---------------   

Por estas razões solícito ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que esta proposta 

seja votada por todos para mostrar mais uma vez, que a saúde dos Mirandenses, está muito 

acima dos partidos e forças políticas”. ---------------------------------------------------------------------  

“Tomando conhecimento da indicação dada pela Direção de Serviços da Região Centro 

ao Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, para proceder à mobilidade 3 Assistentes 

Operacionais para o Agrupamento de Escolas Eugênio de Castro e Escola Artística do 

Conservatório de Música de Coimbra, a Assembleia Municipal de Miranda do Corvo vem 

manifestar a sua oposição a esta redução de pessoal, a qual a verificar-se iria colocar graves 

problemas de funcionamento nas várias escolas e comprometer a segurança de pessoas e 

bens, bem como o cumprimento dos objetivos que se encontram consagrados no respetivo 

Projeto Educativo do Agrupamento. ------------------------------------------------------------------------   

Assim, consideramos inaceitável esta indicação de mobilidade, até porque a Portaria 

1049-A/2008, de 16 de setembro, não responde às especificidades dos Agrupamentos, às suas 

realidades, designadamente as caraterísticas dos edifícios escolares, a sua localização 

geográfica, os serviços que prestam à comunidade, o apoio aos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais, realidades estas transversais ao Agrupamento de Escolas de Miranda do 

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

Desta forma, consideramos dever ser anulada a indicação de mobilidade expressa ao 

Agrupamento, bem como ser reavaliado todo o enquadramento através de contatos 

estabelecidos com os Pais e Encarregados de Educação, Direção e Autarquia, tendo como 

referência a promoção do sucesso educativo das crianças e jovens, alicerçado num processo 

ensino/aprendizagem que queremos da mais alta qualidade, no âmbito do qual os Assistentes 

Operacionais se traduzem como elementos estruturantes à sua consecução”. ---------------------  

Colocada à votação a Moção relativa à Mobilidade de Assistentes Operacionais, foi a 

mesma aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------  

Colocada à votação a Moção relativa ao Centro de Saúde, foi a mesma aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra o Deputado Hugo Cabral que, fazendo referencia a reuniões 

anteriores onde foram colocadas questões relacionadas com acessibilidades, se congratulou 

por dois dos assuntos colocados terem já sido resolvidos, nomeadamente a questão da Ponte 

do Cabouco e da EN17-1 na Sandoeira. ---------------------------------------------------------------------   
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No caso da Ponte do Cabouco o Sr. Deputado saudou o executivo pela forma como 

conduziu o processo, nomeadamente pela articulação com a Câmara de Coimbra. De seguida 

questionou sobre o ponto de situação da estrada do Senhor da Serra, que se encontra 

impedida há algum tempo. -----------------------------------------------------------------------------------  

O Deputado Hugo Cabral congratulou-se ainda pela prova de ciclismo Rota das 

Vindimas que trouxe a Miranda do Corvo um campeão de ciclismo e muitos visitantes, 

felicitando a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. ------------------------------------------------   

De seguida interveio o Deputado José Taborda, que proferiu a seguinte intervenção:   

“Comemorou-se no passado dia 15 de Setembro os 35 anos da implementação do SNS. 

Este serviço tem vindo a garantir o acesso universal a cuidados de saúde, criando milhares de 

postos de trabalho com elevada qualificação, desenvolvendo a investigação, prestigiando e 

dignificando o País.---------------------------------------------------------------------------------------------   

A criação deste serviço, juntamente com o empenhamento e dedicação dos 

profissionais de saúde, permitiu a evolução dos indicadores de saúde num curto espaço de 

tempo, no nosso País. ------------------------------------------------------------------------------------------   

São exemplos o aumento de esperança média de vida, que passou dos 68,1 para os 

80,8 anos e a redução da taxa de mortalidade infantil que em 1975 se cifrava em 38,9% e 

actualmente situa-se em 3,7%, sendo considerada uma das mais baixas a nível mundial. --------   

No entanto, as políticas de saúde dos diversos governos, têm conduzido à degradação 

e descrebilização das funções sociais e de saúde do Estado, levando a crer que são 

insustentáveis, abrindo a porta a grupos privados, que proliferam como formigas à procura de 

um doce! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Em Portugal, os 4 grandes grupos privados na área da saúde, comtemplam já 60 

unidades, entre elas grandes hospitais e 4 Parcerias Público Privadas, correspondendo a mais 

de 83% do chamado "mercado da saúde". ------------------------------------------------------------------   

Segundo dados do INE de Abril de 2014, verifica-se um grande aumento da actividade 

hospitalar privada em relação à publica. Por exemplo: -------------------------------------------------   

- Duplicaram os atendimentos dos serviços de urgência no privado entre 2002 e 

2012,representando já em 2012 cerca de 11,6% dos episódios de urgência. Enquanto que no 

setor publico diminuíram entre 2011 e 2012. -------------------------------------------------------------   

- Os internamentos nos hospitais privados têm vindo a aumentar em relação ao setor 

público, representando cerca de 28% do total de camas. Entre 2002 e 2012 houve uma 

redução de 3000 camas no sector público, enquanto que os hospitais privados aumentaram 

1400 camas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   



 

 

      

Ata 25-09-2014  
Nº 4  

10 

- Também as consultas externas cresceram quatro vezes mais nos hospitais privados 

em comparação com os hospitais públicos, correspondendo, em 2012, a um quarto das 

consultas externas no país. -----------------------------------------------------------------------------------   

- No que diz respeito aos atos complementares de diagnóstico, e aos atos 

complementares de terapêutica verifica-se uma redução nos hospitais públicos e um aumento 

nos hospitais privados. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Hoje o Estado já transfere quase mil milhões de euros aos grandes grupos económicos 

na área da saúde, seja por via das PPP, seja via da ADSE. Por exemplo, no caso do BES/Saúde, 

o Estado garante 50% das suas receitas. --------------------------------------------------------------------   

Esta situação não acontece por acaso. Decorre de uma opção politica do governo e 

dos governos anteriores, beneficiando interesses privados, em detrimento dos interesses 

públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Estado ao reduzir o financiamento do SNS, coloca em causa a sua qualidade e a 

prestação de cuidados de saúde. ----------------------------------------------------------------------------   

Porém também o débil poder económico das famílias contribui para o aumento da 

morbilidade da população. ------------------------------------------------------------------------------------   

Se não vejamos: ---------------------------------------------------------------------------------------   

Num recente inquérito efetuado pela OM ao qual responderam 3448 médicos estes 

referem que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Os doentes faltam mais às consultas por dificuldades económicas. -----------------------   

- 60% os doentes abandonam frequentemente a terapêutica devido a incapacidade 

financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- 1/3 dos médicos deixa de prescrever medicamentos com frequência devido a essa 

incapacidade financeira. --------------------------------------------------------------------------------------   

- 65% dos médicos afirma que nas respetivas instituições existem faltas recorrentes de 

material. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Senhores deputados e senhoras deputadas. ------------------------------------------------------   

Não somos de maneira alguma contra a iniciativa privada, mas cabe ao Estado ter um 

papel regulador e controlador do SNS. ---------------------------------------------------------------------   

Sabemos que o sistema de saúde em Portugal está perante um duplo desafio: 

Organização e Modernidade. Não podemos continuar a exigir a manutenção do SNS se não 

houver mais e melhor coordenação e reorganização, baseados em estudos prévios credíveis. È 

necessário aferir resultados de modo a permitir tirar conclusões que nos levem a corrigir as 

medidas introduzidas. È necessário e urgente pôr um fim à promiscuidade existente entre o 

sector público e o privado, separando as "águas", rentabilizando serviços, equipamentos e 
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conhecimento cientifico, em prol do cidadão na perspetiva de uma resposta imediata às 

situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O SNS deve ser um serviço de proximidade ao cidadão. ---------------------------------------   

A prioridade das políticas na área da saúde deverá incidir na promoção da saúde e 

prevenção da doença, sendo isto apenas possível com um forte investimento nos cuidados de 

saúde primários, com mais médicos e enfermeiros de família, com recursos materiais e 

terapêuticos, implicando e responsabilizando o cidadão no seu processo de saúde e doença. --   

Tal como alguém referiu, termino dizendo que: " o verdadeiro problema não é o SNS, 

pois não é o serviço público que está a ser salvo, porque não precisa de ser salvo. O que 

precisa de ser salvo é o País." --------------------------------------------------------------------------------  

O Deputado José Taborda continuou a sua intervenção com o seguinte texto: ----------   

“No passado dia 1 de Agosto encerrou a Consulta Complementar no Centro de Saúde 

de Miranda do Corvo a partir das 20h, devido à falta de recursos humanos (médicos). -----------   

Ao inverso do que é preconizado, esta medida diminuiu a acessibilidade aos cuidados 

de saúde aos cidadãos do nosso Concelho. Se nos recordarmos em 2006 no governo Sócrates, 

foi encerrado o nosso Serviço de Atendimento Permanente que funcionava 24h/dia, 

respondendo às necessidades não emergentes/urgentes da população do nosso Concelho e de 

outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Este serviço servia de tampão e triagem às situações clinicas, evitando desperdícios e 

muitas idas para o hospital de referenciação, HUC, contribuindo desta forma para a 

sustentabilidade do SNS através da diminuição da despesa e sobrecarga do serviço e dos 

profissionais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Relembro que no anterior mandato apresentei uma proposta de reconfiguração da 

Consulta Complementar, com o objectivo de criar maiores acessibilidades ao cidadão num 

horário compreendido entre as 8/24h aos fins-de-semana e feriados e 20/24H de segunda a 

sexta-feira. Esta reconfiguração permitia ainda que utentes de outros concelhos pudessem 

usufruir deste serviço, porque entendo não ser necessário existir em cada concelho um 

serviço com estas características, sendo o Centro de Saúde de Miranda do Corvo o que se 

encontra melhor posicionado geograficamente. Entenderam os vereadores e os deputados do 

PS, não apoiar a respetiva proposta, votando contra, referindo que tal não se justificava! 

Abstenho-me de comentar! -----------------------------------------------------------------------------------   

Recentemente, num estudo da Deco com base em 3556 respostas a inquéritos 

lançados em Outubro de 2013 e publicadas na Revista Teste Saúde, conclui que o número de 

urgências hospitalares aumentaram por falta de resposta dos centros de saúde, quer seja 

dentro do horário de funcionamento ou fora deste. -----------------------------------------------------   
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Em 2009, 4 em cada 10 utentes foram atendidos nos centros de saúde a precisar de 

uma consulta de urgência. ------------------------------------------------------------------------------------   

No atual inquérito o número baixou para metade, com apenas 2 em cada 10 a 

conseguir, quando precisa de uma consulta urgente nos CSP. -----------------------------------------   

Numa análise à pulseira atribuída na triagem hospitalar, esta refere que só 13% dos 

episódios de urgência estariam a necessitar de cuidados imediatos ou quase imediatos. --------   

O estudo refere ainda que do total dos inquiridos 12% alega não ter recorrido ao 

serviço de urgência hospitalar por falta de dinheiro para pagar a taxa moderadora. -------------   

Este estudo permite concluir da necessidade de existência de Unidades Funcionais nos 

CSP, que permitam um maior acessibilidade e proximidade do cidadão aos cuidados de saúde 

nas situações agudas de doença, diminuindo deste modo os custos para o cidadão. --------------   

Sr. Presidente da Câmara Municipal e Sr. Presidente da Assembleia Municipal, entende 

esta bancada que deverão V. Exas exigir ao ACES e ARSC a reabertura imediata desta consulta 

complementar, propondo inclusivamente o aumento do período de funcionamento desta 

consulta, de segunda a sexta-feira das 20 às 24h e fins-de-semana e feriados das 8h às 24h”. -  

Relativamente à questão da consulta complementar, o Sr. Presidente da Câmara 

solicitou o uso da palavra para prestar alguns esclarecimentos começando por agradecer as 

palavras dos deputados José Mário Gama e José Taborda relativas ao SNS, subscrevendo as 

mesmas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Sr. Presidente informou os deputados que mal tomou conhecimento de que não foi 

retomado o horário das consultas, discutiu o assunto em reunião de câmara e contactou todas 

as entidades responsáveis no sentido de repor a situação.  

Como resposta, do Sr. Diretor do ACES, foi informado que seria colocado um novo 

médico no Centro de Saúde de Miranda do Corvo não apontando contudo uma data para o 

restabelecimento do horário da consulta complementar.-----------------------------------------------   

Entendeu que a proposta apresentada dará ainda mais força à Câmara Municipal para 

exigir a reposição do horário, lamentando todo o sucedido e que nomeadamente a palavra 

dada não tenha sido cumprida uma vez que a interrupção estava prevista apenas para o mês 

de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Colocada a proposta do Deputado José Taborda relativa à consulta complementar no 

Centro de Saúde de Miranda do Corvo, foi a mesma aprovada por unanimidade. ------------------  

Seguiu-se a intervenção do Deputado Lídio Gonçalves, que apresentou a seguinte 

proposta de voto de pesar: -----------------------------------------------------------------------------------   

“O Grupo do PSD/CDS-PP, "Miranda não pode parar", na Assembleia Municipal de 

Miranda do Corvo, apresenta um sentido VOTO DE PESAR, pelo falecimento do casal de 
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conterrâneos, Júlio da Cruz e Maria Dolores, surgido na sequência do trágico acidente de 

viação, ocorrido bem perto de nós, na variante à EN 342, junto ao nó do Porto Mourisco, no 

dia 24 de agosto de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------   

Porque as pessoas só morrem quando nos esquecemos delas, em nome de Miranda e 

dos Mirandenses, desejamos perpetuar a sua memória publicamente, e expressar a nossa 

gratidão, pela sua exemplar conduta de vida, e pela contribuição sócio/profissional que 

puderam e souberam dar a Miranda e aos Mirandenses. As nossas sentidas condolências à 

família”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Deputado Lídio Gonçalves lamentou que o Partido Socialista e as suas 

autarquias locais não tenham ainda conseguido trazer a Miranda, para visitar as obras do 

Metro-Mondego, o seu secretário-geral no sentido de um hipotético candidato a primeiro-

ministro conhecer in loco as realidades locais e para mais pragmaticamente se comprometer 

com os Mirandenses. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Continuou referindo que caso venha a ser governo, o PS deverá corrigir a injustiça de 

que foram vítimas as populações servidas pelo ramal da Lousã, colocando o metro nos carris.  

Referiu que foi com grande satisfação que tomou conhecimento da visita do 

secretário geral do PS, António José Seguro, às obras do metro e à Fundação ADFP e que foi 

grande a deceção e expetativas goradas quando a referida visita foi alterada, não se fazendo 

primeiro na totalidade e depois cancelada definitivamente.-------------------------------------------   

Mais solicitou o Sr. Deputado que seja dada por parte do PS uma explicação para o 

sucedido e a remarcação da visita, preferencialmente depois das eleições primárias. -----------    

Continuou referindo que os factos causam grande perplexidade, especulação e 

desencanto aos Mirandenses. ---------------------------------------------------------------------------------  

Colocado o voto de pesar à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. -----------  

Usou de seguida da palavra a Deputada Fátima Ramos que antes da sua intervenção 

propriamente dita solicitou ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que o munícipe 

presente possa ser ouvido no presente ponto da ordem de trabalhos ou no ponto sobre o 

metro mondego. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Salientou que tem sido prática ao longo dos anos dar voz a todas as pessoas muito 

especialmente àquelas que vêm trazer mensagens de preocupação junto da Câmara 

Municipal, informando que pode prescindir de tempo de intervenções da bancada para que o 

munícipe possa intervir. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A Deputada Fátima Ramos continuou a sua intervenção referindo o contentamento da 

bancada do PSD/CDS-PP pelo facto de a autarquia de Miranda do Corvo ser referida por várias 

entidades e estudos pela sua boa situação económico-financeira. ------------------------------------   
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Referiu que os estudos mencionados vêm contrariar aqueles que, faltando à verdade, 

passaram para as pessoas a ideia de que as contas da autarquia não estavam saudáveis. Mais 

referiu que os estudos e relatórios elaborados por técnicos externos e credíveis vêm 

comprovar que na gestão dos anos de 2002 a 2013, a situação da autarquia melhorou apesar 

da grande melhoria verificada nas infraestruturas de caráter social, desportivo e cultural. -----   

Concretizando com um exemplo a sua intervenção, a Deputada referiu o portal da 

transparência municipal, com dados da DGAL, onde Miranda surge com uma divida por 

habitante das mais baixas da região e apresentando valores muito inferiores aos dos concelhos 

vizinhos, nomeadamente Lousã, Penela, Oliveira do Hospital, Tábua, Poiares, entre outros. ---   

Salientou que a referida divida por habitante cifrava-se em 2013 em menos de metade 

da média da região e o grau de endividamento era também um dos menores da região e de 

entre os concelhos da antiga CIM do Pinhal Interior, apenas Pampilhosa da Serra tinha níveis 

de endividamento menores e comparando com a região de Coimbra, apenas Mealhada, 

Pampilhosa e Penacova tinham valores de endividamento inferior. ----------------------------------   

Mais referiu a Deputada que consultando o anuário financeiro dos municípios 

portugueses, as conclusões são do mesmo tipo, surgindo também Miranda entre os municípios 

com menor endividamento liquido e o município surge no 35.º lugar nos municípios de 

pequena dimensão com melhor rácio de eficiência financeira. ----------------------------------------   

Informou a Deputada que a estes factos acresce que foi passado para o exercício de 

2014 um saldo de cerca de um milhão de euros, essencialmente relativo a transferências de 

outubro a dezembro de 2013, respeitantes a obras executadas, terminadas e pagas 

anteriormente. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Entende a Deputada que estes dados demonstram que o atual executivo tem todas as 

condições para executar um ótimo trabalho no sentido de projetar o nosso concelho e de o 

atirar para a ribalta tornando-o num dos melhores concelhos do país desta dimensão. ----------  

Relativamente aos assuntos expostos pelo público, nomeadamente sobre a iluminação 

da Senhora da Piedade, a Deputada referiu que sendo efetivamente um problema que se 

arrasta há algum tempo, também é um facto que, mais recentemente, a situação se tem 

agravado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à Ponte do Cabouco a Deputada entende que não há motivos para 

satisfação mas sim para lamentar a lentidão com que a situação foi resolvida, sendo um facto 

que deve envergonhar toda a gente. ------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente usou da palavra a Deputada Dulce Caetano que propôs o seguinte voto 

de louvor:  
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“A bancada dos deputados do Partido Socialista gostaria de propor um voto de louvor 

ao Jardim-escola de Casais de S. Clemente e à EB1 de Lamas. ----------------------------------------   

No próximo mês de outubro o Jardim-escola de Casais de S. Clemente e a EB1 de 

Lamas irão receber os prémios que lhes foram atribuídos no âmbito do projeto nacional 

Escola-Geração Depositrão. -----------------------------------------------------------------------------------   

Este prémio resulta da capacidade, iniciativa, empenho e dedicação dos professores, 

alunos, e funcionários destes dois estabelecimentos de ensino na recolha de resíduos de 

equipamentos eletrónicos e elétricos, bem como na recolha de pilhas usadas. --------------------   

Um projeto que envolveu centenas de escolas e milhares de alunos de todo o país, 

com o sentido de continuar a estimular comportamentos ambientais corretos. --------------------   

Mais uma vez Miranda do Corvo e as suas pessoas voltam a estar destacadas no país 

como exemplo de boas práticas e de responsabilidade social”. ---------------------------------------  

Colocado o voto de louvor à votação foi o mesmo aprovado por unanimidade. -----------  

De seguida usou da palavra o Deputado Luís Martins que propôs a seguinte moção, a 

remeter às entidades competentes caso seja aprovada e que foi subscrita pelo próprio, pelo 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal e pelo Sr. Presidente da União das Freguesias de 

Semide e Rio de Vide: ------------------------------------------------------------------------------------------   

“O Mosteiro de Santa Maria de Semide, sendo o monumento mais antigo do concelho 

de Miranda do Corvo, para além das características arquitetónicas e artísticas de 

inquestionável valor, constitui um símbolo da região, é a identidade da freguesia, do seu 

povo, da sua cultura. Para além da presença física do edificado existem valores culturais que 

se estão a perder na memória. A arte e gastronomia associadas a este mosteiro qualquer dia 

não serão mais do que uma bela memória. ----------------------------------------------------------------   

É esta identidade que está a ser colocada em causa, dia após dia, mês após mês, ano 

após ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Contribui, e muito, para esta degradação material e imaterial do emblemático e 

imponente Mosteiro de Santa Maria de Semide a não concretização das obras de 

requalificação inúmeras vezes adiadas, pelas mais variadas razões. ---------------------------------   

No entanto, atingiu-se uma situação que para além de insustentável, é 

incompreensível e injusta. ------------------------------------------------------------------------------------   

Em Setembro de 2013 foi anunciado um pacote composto por 8 obras de 

requalificação/reabilitação, do qual faz parte o Mosteiro de Santa Maria de Semide. ------------   

Estamos em Setembro de 2014, e decorrido um ano, das 8 obras anunciadas, 7 

avançaram, com exceção de uma: Mosteiro de Santa Maria de Semide. -----------------------------   
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Qual o motivo desta exceção? Esquecimento, laxismo, negligência, falta de 

financiamento ou outras questões técnicas? ---------------------------------------------------------------   

Exigimos que sejam apuradas responsabilidades e os motivos que estão por detrás 

desta atitude, a todos os níveis reprovável. ---------------------------------------------------------------   

Exigimos que as entidades competentes se pronunciem de forma cabal sobre esta 

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

O tempo urge. A obra de requalificação do claustro quinhentista do Mosteiro de Maria 

de Semide tem um prazo de execução de 1 ano, tendo que estar finalizada em Maio/Junho de 

2015 sob pena de não haver financiamento caso não seja cumprido o referido prazo. Restam 9 

meses. O Inverno 2014/2015 está á porta e a obra nem sequer arrancou”. -------------------------   

O Deputado complementou a moção proposta referindo que enquanto Semidense e à 

semelhança de muitos outros conterrâneos, vê com grande mágoa o estado deplorável a que 

chegou o Mosteiro de Santa Maria de Semide com tão baixo nível de cuidado. ---------------------   

Recordou que se trata de um edifício classificado que poderá ser desclassificado caso 

não atinja os parâmetros exigidos, sugerindo que este pode ser o objetivo de alguns, não 

sendo com certeza o seu disponibilizando-se para fazer o que estiver ao seu alcance para 

contrariar a situação atual. -----------------------------------------------------------------------------------   

Referiu ainda que sendo um edifício classificado, não tem uma zona especial de 

proteção (ZEP), identificando-se na envolvente próxima edifícios de duvidosa qualidade 

arquitectónica. Terminou referindo que o Mosteiro tem sido sucessivamente vilipendiado e 

delapidado e que é tempo de dizer basta. -----------------------------------------------------------------   

O Deputado referiu a necessidade de melhorar a iluminação no local uma vez que o 

mesmo tem sido alvo de tentativas de assalto. -----------------------------------------------------------  

O Deputado referiu ainda o mau estado do pavimento da EN17-1, na zona do Carapinhal,  

mais concretamente junto á firma Macobarata onde se têm dado alguns acidentes, 

inclusivamente com perdas totais dos veículos, solicitando ao Presidente da Câmara que tome 

as medidas necessárias à resolução deste grave problema de segurança pública. -----------------  

Relativamente à questão do atraso nas obras do Mosteiro de Semide, usou da palavra a  

Deputada Fátima Ramos que começou por felicitar a apresentação da moção frisando que se 

trata de um imóvel de grande interesse para o concelho e para a região cujas obras devem ser 

concretizadas o mais rapidamente possível. ---------------------------------------------------------------   

Referiu o facto de Miranda já ter perdido um castelo, ressalvando que na altura as 

pessoas não estavam tão sensibilizadas para a questão da salvaguarda do património. ----------   

Considerou que seria muito mau que se perdesse o claustro quinhentista do mosteiro 

em pleno séc. XXI e passou a recordar algumas responsabilidades: -----------------------------------   
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Em 2002/05 conseguiu-se que avançassem as obras da primeira fase, era primeiro-

ministro Durão Barroso; ---------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida foi lançado concurso para a segunda fase das obras e foi apresentada uma 

candidatura mas, refere, o governo de José Sócrates anulou a adjudicação tendo 

inclusivamente pago indeminizações aos empreiteiros. -------------------------------------------------   

Recordou a Deputada que foi a Câmara Municipal que requalificou a área fronteira ao 

Mosteiro, extravasando as suas competências mas tentando espicaçar a administração central 

para a importância do restauro deste edifício. -----------------------------------------------------------   

A Deputada continuou referindo que mais recentemente, o anterior executivo, numa 

época de muito menos dinheiro, conseguiu convencer o anterior governo a colocar o mosteiro 

de Semide no lote de obras que agora avançou, tendo a Câmara, com conhecimento da 

Assembleia Municipal, se disponibilizado para comparticipar no pagamento da componente 

nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Na opinião da Deputada e uma vez que o processo parece estar parado no Ministério 

das Finanças, a Autarquia deve avançar com a verba necessária à realização de obra 

procurando ser ressarcida posteriormente tanto mais que o que está em causa é uma parte da 

componente nacional porque 85% é financiado pela União Europeia. --------------------------------   

Assim, a bancada do PSD/CDS-PP está solidária com a Câmara para que esta possa 

disponibilizar-se para adiantar a verba necessária para o arranque da obra. -----------------------         

Colocada a moção à votação, foi a e mesma aprovada por unanimidade. -----------------     

Usou de seguida da palavra o Deputado Reinaldo Couceiro que chamou a atenção 

para a necessidade de retificação de algumas curvas e mesmo algumas melhorias do traçado 

da estrada Canas-Vale de Colmeias-Foz do Mosteiro uma vez que o fluxo de trânsito na mesma 

aumentou após a concretização da nova ponte da Foz do Mosteiro. ----------------------------------   

Lembrou também a questão da estrada das Vendas da Serra às Vendas de Ceira 

solicitando que sejam desenvolvidos todos os esforços no sentido de repor a situação, frisando 

que tem sido uma reclamação recorrente e que muito está a prejudicar as populações. --------   

Questionou ainda sobre o ponto de situação do estradão do Senhor da Serra ao Vale do 

Avenço, que vem do anterior executivo, solicitando o avanço mais célere possível. --------------   

Referiu ainda a necessidade de mais iluminação da zona do Mosteiro de Semide, 

solicitando a maior atenção para a situação de forma a evitar situações de vandalismo, 

reiterando também a necessidade de se avançar com as obras de recuperação do mesmo. -----   

Usou de seguida da palavra o Deputado José Miguel Simões que referiu que foram 

iniciadas obras em duas ETAR no concelho de Miranda do Corvo, Semide e Moinhos, obras 

essas que haviam sido suspensas no momento em que a troika interveio em Portugal. -----------   
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Congratulou-se pelo facto de as obras terem arrancado referindo ser agora necessário 

que sejam efetuadas todas as ligações às ETAR dando o exemplo dos Moinhos que tem parte 

da rede já executada mas onde falta a restante rede e a ligação à ETAR em construção na 

fronteira com a freguesia de Almalaguês, passando-se o mesmo na zona de Semide. -------------   

Lembrou ainda a ETAR prevista para o Vale do Açor fazendo votos para que as obras 

da mesma arranquem brevemente para que em pleno séc. XXI as redes de saneamento sejam 

uma realidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Terminou solicitando ao Sr. Presidente da Câmara que desenvolva os procedimentos 

necessários à conclusão das ligações das redes de saneamento às ETAR em construção, sem as 

quais as redes são inúteis, questionando para quando se prevê esta realidade. --------------------   

Relembrou ainda que as redes de saneamento foram a principal bandeira da 

campanha eleitoral do PS e, agora que se está a comemorar um ano sobre a eleição, avançar 

com as referidas redes seria uma boa comemoração. ---------------------------------------------------    

Usou da palavra o Deputado João Branco que começou por felicitar a Associação 

Cultural e Recreativa da Freguesia de Semide pela organização da primeira prova de Drift 

Touge em Portugal, bem como o apoio prestado pela Câmara Municipal, União das Freguesias 

de Semide e Rio de Vide e Bombeiros Voluntários, saudando o esforço que constituiu uma 

grande divulgação da freguesia e do concelho. -----------------------------------------------------------  

De seguida o Deputado apresentou o voto de louvor que se segue: -------------------------   

“Fernando Daniel foi um dos grandes atletas do Clube Atlético Mirandense e sempre 

foi um amante da sua terra, Miranda do Corvo. ----------------------------------------------------------   

Após os trinta anos retirou-se mas continuou a afirmar o seu amor ao seu clube de 

sempre, o Mirandense. Tendo passado para a parte técnica e nos últimos dez anos foi eleito 

Presidente da Direção, na qual se mantém, tendo sido recentemente eleito para novo 

mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Reconhecendo o seu carisma, o seu amor à coletividade e à terra é justo reconhecer o 

mérito de Fernando Daniel que contra ventos e marés, com muitas dificuldades tem permitido 

que o Mirandense vá cumprindo minimamente o seu papel, augurando-se agora dias 

melhores”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Deputado referiu-se ainda à preocupação da bancada do PSD/CDS-PP pela visita do 

secretário-geral do PS, informando que face às eleições internas do próximo domingo, não se 

saberá quem será o secretário-geral pelo que falar de uma visita nesta altura é 

despropositado. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Mais referiu que enquanto militante do PS terá muito gosto em receber o futuro 

Secretário-geral do PS em Miranda do Corvo fazendo votos que não aconteça como quando o 

Presidente do PSD visitou Miranda, prometendo obras no ramal e até agora nada avançou.-----     

Colocado o voto de louvor à votação foi o mesmo aprovado por unanimidade. -----------  

De seguida usou da palavra a Deputada Celeste Cardoso que começou por solicitar ao 

Sr. Presidente da Câmara um ponto de situação sobre a estrada Vendas da Serra – Coimbra 

tendo sido abordada por vários munícipes que lhe solicitaram esta informação. 

A Deputada continuou solicitando ao Sr. Presidente da Assembleia que 

excecionalmente dê a palavra ao munícipe tanto mais que não faz sentido que as pessoas que 

elegeram os deputados não possam ter a palavra considerando ainda que o munícipe chegou 

tarde porque teve que fazer um longo percurso num autocarro dos serviços alternativos.  

A deputada solicitou também o ponto de situação sobre a questão dos trajetos dos 

autocarros diretos dos serviços alternativos do Metro Mondego que chegam a demorar mais 

tempo que autocarros que param em todas as estações e apeadeiros. ------------------------------  

Relativamente à questão da iluminação da Senhora da Piedade, a Deputada referiu 

não ser correto que o problema exista há vinte anos mas sim apenas desde 2013 e frisando 

que a munícipe vive lá praticamente sozinha pelo que a resolução do problema é urgente. ----   

A deputada passou a ler um ofício enviado pela Câmara à munícipe, datado de 

fevereiro de 2014: “Informo que esta câmara municipal já procedeu à aquisição do material 

necessário para resolver o problema da iluminação pública. -------------------------------------------   

Pelo atrás exposto informo V. Ex.ª que o problema será resolvido com a maior 

brevidade possível”. Considerou a Deputada que a brevidade possível já ultrapassou os limites 

e reiterou que se trata de uma questão de segurança que urge resolver, especificando o 

quando e o como. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida a Deputada apresentou a seguinte proposta: --------------------------------------   

“Em 14 de setembro de 2013 faleceu o Mirandense Manuel Silvestre Santos de Paiva 

conhecido por todos por Nelo Paiva. ------------------------------------------------------------------------   

Mirandense ilustre, músico e compositor, ligado desde tenra idade ao Grupo 

Recreativo Mirandense e a outras coletividades do concelho foi recentemente objeto de 

homenagem organizada por um grupo de amigos a que se associaram a Assembleia Municipal, 

Câmara Municipal, Grupo Recreativo Mirandense, Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários, entre outras entidades e coletividades o que bem demonstra a sua importância e 

consensualidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Assembleia de Freguesia aprovou no dia 24 de setembro uma moção no sentido de 

que a rua onde residia passasse a ter o nome de Rua Nelo Paiva. Que saibamos também a 
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Câmara Municipal, por unanimidade, já aprovou que fosse atribuído o nome de Nelo Paiva a 

uma rua da vila. Falta, a nosso ver, que a Assembleia Municipal aprove deliberação nesse 

sentido. Deste modo propomos que seja atribuído o nome de Rua Nelo Paiva à rua onde este 

ilustre Mirandense residia”. ----------------------------------------------------------------------------------   

Colocada a Recomendação à Comissão de Toponímia de dar o nome de “Rua Nelo 

Paiva”, à rua onde residia o munícipe, foi a mesma aprovada por unanimidade. ------------------  

Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal para referir que de acordo 

com o regimento aprovado por todas as bancadas o período de intervenção do público é no 

início da reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

Excecionalmente poderá permitir que o munícipe use da palavra caso os líderes das 

bancadas concordem e a Assembleia vote favoravelmente. --------------------------------------------   

Mais acrescentou que lamenta que um funcionário judicial tenha atuado da forma que 

fez porque ninguém está acima da Lei e a Assembleia deve cumprir o regimento 

independentemente de quem seja o munícipe. -----------------------------------------------------------   

Uma vez que foi manifestado que as bancadas do PSD/CDS-PP e CDU apoiam a 

iniciativa, questionou o líder da bancada do PS sobre a sua posição. --------------------------------  

Usou da palavra o Deputado José Mário Gama que, em nome da bancada do PS, 

concordou que excecionalmente se dê a palavra ao munícipe em momento posterior. -----------  

Seguidamente usou da palavra a Deputada Verónica Simões que referiu a inércia 

demonstrada pelo executivo municipal bem patente no estado de conservação da Casa das 

Artes e da sua envolvente, assunto já abordado anteriormente pelo Deputado José Taborda e 

pelo Vereador José Miguel Ferreira. ------------------------------------------------------------------------   

Apesar de ser público que o atual executivo foi contra a construção da Casa das Artes, 

a Deputada entende que é obrigação da Câmara Municipal cuidá-lo e estimá-lo, à semelhança 

de todos os outros edifícios públicos. -----------------------------------------------------------------------   

A Deputada referiu que está um vidro partido desde o início do verão numa das 

fachadas do edifício, vidro que continua estilhaçado no chão.  

Não é compreensível, no entender da Deputada, que a simples colocação de um vidro 

e a limpeza dos estilhaços se arraste por meses. ---------------------------------------------------------   

Da mesma forma, não é compreensível que um muro que foi destruído no início do 

ano para a colocação de um contador de água se mantenha destruído sem reparação à 

semelhança do jardim cujas plantas chegaram a obstruir a entrada das pessoas na Casa. -------   

A Deputada referiu ainda que contra a vontade muitos, hoje a Casa das Artes é um 

edifício premiado nacional e internacionalmente existindo muitas pessoas que lá se deslocam 

única e exclusivamente para apreciar a sua arquitetura e fotografar. -------------------------------   
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A Deputada questionou sobre a impressão com que ficam os visitantes quando veem 

um edifício tão maltratado, sabendo que a imagem é fundamental para agradar aos 

visitantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Deputada não pede um tratamento de exceção para a Casa das Artes mas a um 

executivo sem projetos para o futuro pede-se no mínimo brio para conservar o existente e 

referiu que manter um edifício naquele estado é um desincentivo para que os munícipes 

conservem os seus edifícios e um convite a atitudes marginais. ---------------------------------------   

Referiu que ainda que existam situações da responsabilidade do empreiteiro, cabe à 

Câmara Municipal desencadear os processos necessários para a sua regularização. ---------------   

A Deputada questionou ainda se a Câmara Municipal já fez valer os seus direitos junto 

do empreiteiro para a resolução dos problemas das infiltrações no período de verão ou se 

ainda haverá infiltrações no próximo inverno. ------------------------------------------------------------  

De seguida usou da palavra a Deputada Ivone Dias que começou por agradecer a 

correção de um desnível existente na Estrada Real e que havia solicitado há algum tempo 

atrás. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida a Deputada solicitou ao Sr. Presidente da Câmara esclarecimentos sobre o 

transporte dos alunos do Vale do Açor para a Escola Ferrer Correia que a autarquia passou a 

assegurar no presente ano letivo. ---------------------------------------------------------------------------   

Referiu a Deputada que tinha informações, enquanto membro da Associação de Pais 

da Escola Ferrer Correia, de que a Transdev deixaria de efetuar a carreira que passa pelo Vale 

do Açor e Senhor da Serra até Miranda caso deixasse de haver alunos a transportar. Solicitou 

ao Sr. Presidente da Câmara informações sobre esta situação. ----------------------------------------     

A Deputada terminou referindo-se ao pedido de intervenção do munícipe Mário Nunes, 

dizendo que face ao horário da reunião, os munícipes têm que solicitar à entidade patronal 

autorização para sair mais cedo para participar da Assembleia, felicitando o Sr. Presidente da 

Assembleia por ter admitido a intervenção. ---------------------------------------------------------------    

De seguida usou da palavra o Deputado João Carvalho que começou por convidar 

todos os presentes a participarem na primeira festa da União das Freguesias de Semide e Rio 

de Vide, festa que segundo o Deputado é a primeira do género no país e que será realizada no 

futuro alternadamente em Semide e em Rio de Vide. ---------------------------------------------------  

De seguida o Deputado João Carvalho agradeceu à Câmara Municipal a limpeza das 

bermas das estradas em toda a área das freguesias, referindo que há muito tempo não era 

feita limpeza igual. ---------------------------------------------------------------------------------------------    

De seguida usou da palavra o Deputado Carlos Marta que, voltando á intervenção do 

munícipe Mário Sol, referiu que efetivamente não é possível, após a obra concluída, fazer 
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alterações, mas considera que deveria ter existido uma melhor avaliação prévia do impacto 

da utilização da calçada, referindo para além da questão do ruído, os problemas de 

acessibilidades que o piso coloca, nomeadamente a idosos e a pessoas em cadeiras de rodas, 

situações que deviam ter sido acauteladas. ---------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Deputado abordou a questão da Rádio Dueça, referindo o protocolo 

que foi assinado, mas que ainda não teve cumprimento. -----------------------------------------------   

Não querendo estar a escrutinar culpas de um partido ou de outro pela situação em 

que a rádio se encontra, referiu que importa que sejam criadas condições para a rádio 

avançar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão da intervenção do munícipe Mário Nunes, o Deputado referiu 

que compreende,  quer a posição do munícipe, quer a do Presidente da Assembleia, sugerindo 

ou que se passe a realizar a Assembleia fora das horas de trabalho da maioria das pessoas ou 

que o período de intervenção do público seja realizado mais tarde, uma vez que os 

regulamentos são para cumprir, aceitando contudo a exceção. ---------------------------------------  

De seguida usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara que passou a responder às 

questões levantadas, começando pela questão do Centro de Saúde, congratulando-se pela 

posição assumida pela Assembleia. --------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à questão dos assistentes operacionais do Agrupamento de Escolas, 

demonstrou a sua solidariedade e empenho no sentido de ver a situação resolvida o mais 

rapidamente possível, relembrando as posições já anteriormente assumidas.----------------------      

De seguida agradeceu a intervenção do Deputado Hugo Cabral, sobre a Ponte do 

Cabouco, reafirmando, ao contrário do que foi dito tem sido a melhor solução para as 

populações e, acima de tudo, sem custos para a autarquia. -------------------------------------------   

Relativamente à estrada das Vendas da Serra, informou que a Câmara lamenta a 

situação e que pelo que foi informado é uma situação que ocorreu contra todas as previsões e 

contra tudo o que estava projetado. ------------------------------------------------------------------------   

Informou ainda que apesar das correções efetuadas, não existe uma data para a 

abertura uma vez que ainda não há garantias de segurança. Apesar de tudo informou que tem 

feito sentir a sua indignação junto das entidades competentes bem como o transtorno enorme 

causado às populações afetadas, esperando que a abertura seja feita o mais rápido possível, 

pedindo compreensão para o facto de não se poder abrir sem as necessárias condições de 

segurança. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão colocada pelo Deputado Lídio Gonçalves, referiu que 

enquanto Presidente de Câmara entende que qualquer visita de um líder partidário deve ser 
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acompanhada por todos no sentido de fazer sentir as necessidades do Concelho, neste caso o 

Metro Mondego.  

No caso concreto da visita de António José Seguro, a visita foi cancelada por motivos 

pessoais, não podendo esquecer que esse líder partidário se deslocou a Miranda no âmbito da 

campanha autárquica e pôde observar a situação do metro. -------------------------------------------   

Mais referiu que recentemente esteve em Coimbra o primeiro-ministro e na Lousã o 

ministro Poiares Maduro e nada disseram sobre o metro nem tão pouco foram ver as obras. ---   

Quanto à questão de referir que deveria existir um compromisso por parte dos 

dirigentes do PS em relação ao metro, denota apenas uma descrença em relação a este 

governo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à questão financeira, o Sr. Presidente da Câmara contestou que a 

mesma fosse boa referindo que esteve cerca de um mês e meio sem fundos disponíveis, 

podendo apenas despender o que já estava previsto e realizar as despesas urgentes e 

inadiáveis, salientando que é algo que não irá fazer no final deste mandato. ----------------------   

Mais referiu que havia dinheiro, mas que todo ele estava cativo face aos 

compromissos assumidos. -------------------------------------------------------------------------------------   

Quanto aos rácios assumiu que estamos perante uma situação que denota alguma boa 

saúde financeira, contudo afirma que é sua intenção, ao longo do mandato, melhorar ainda 

mais esse bom desempenho, nomeadamente tentando reduzir a dívida do município. -----------  

De seguida o Sr. Presidente da Câmara apresentou uma palavra de apreço à Deputada 

Dulce Caetano pela proposta de voto de louvor às escolas da Freguesia de Lamas, que têm 

tido um papel notável na defesa do ambiente que começa a ser acompanhado por outras 

escolas do Agrupamento, o que constitui um bom exemplo de dedicação dos jovens e de boas 

práticas ambientais. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão do Mosteiro de Semide, informou que partilha da revolta 

relativamente à situação vivida. -----------------------------------------------------------------------------   

Informou que o executivo tem disponível a verba necessária e que foi assumida pela 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que registou com agrado a proposta da Deputada Fátima Ramos, com a qual 

concorda e da qual irá dar conta às entidades competentes desde que a Câmara tenha a 

garantia de que será ressarcida do montante adicional que venha a disponibilizar, pelo que 

poderá promover uma alteração orçamental nesse sentido, não compreendendo contudo por 

que razão há dificuldades para o caso do Mosteiro de Semide e não houve para as outras sete 

obras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Registou igualmente as restantes situações referidas pelo Deputado Luís Martins e que 

irá verificar as mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às questões colocadas pelo Deputado Reinaldo Couceiro, concordou com a 

necessidade de melhorar a estrada e realizar algumas intervenções. --------------------------------   

Quanto à requalificação da mesma, trata-se de uma questão mais complexa que terá 

que ser analisada de outra forma nomeadamente o atravessamento das Canas que necessita 

de algumas intervenções que conduzam a alguma acalmia no tráfego. ------------------------------   

Relativamente ao estradão do Senhor da Serra, reconheceu a importância do mesmo 

não só para uma fácil ligação ao Senhor da Serra como também em caso de incêndios, como 

ficou patente na ocorrência de maio. ----------------------------------------------------------------------   

Registou com agrado a preocupação esperando que a Câmara possa vir a ter condições 

para fazer uma boa ligação do alto do Vale de Avenço ao Senhor da Serra, pelo menos em 

terra batida, para que no futuro de possa equacionar a pavimentação o que constituirá um 

grande investimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão do saneamento, referiu que se trata de uma necessidade 

identificada há muito tempo e que se tratam de obras dispendiosas. --------------------------------   

Relativamente às ETAR referiu que falta ainda a do Vale do Açor havendo outras 

situações para resolver, nomeadamente um problema grave em Lamas porque a ETAR não 

está a funcionar corretamente, havendo um investimento previsto das Águas de Portugal de 

1,5 milhões de euros para a zona de Lamas, não havendo contudo data prevista para a obra, 

situação esta muito grave. ------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que irá solicitar uma reunião com a administração das Águas do Mondego 

para exigir uma resolução rápida do caso. -----------------------------------------------------------------   

Informou ainda que a fusão em curso das Águas do Mondego com a SIMLIS e o SIMRIA 

vai ser muito penalizadora. -----------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à questão dos Moinhos, informou que o projeto existente está a ser 

reformulado para que se torne menos dispendioso e que a exploração não venha a dar 

problemas e que falta ainda projeto para a zona do Bubau e Pinheiro. ------------------------------   

Referiu que as necessidades existentes ao nível do saneamento e redes de águas 

constituem um investimento colossal e que mesmo que a autarquia disponibilizasse metade 

do montante disponível para investimento apenas para esta área, não conseguiria suprir as 

necessidades em oito anos. -----------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Sr. Presidente da Câmara deixou uma palavra de apreço à Deputada 

Celeste Cardoso pelo trabalho realizado na homenagem a Nelo Paiva, que muito honrou a 



 

 

      

Ata 25-09-2014  
Nº 4  

25 

memória deste saudoso Mirandense, partilhando da ideia de atribuir o seu nome à rua 

mencionada, considerando este gesto mais do que justo. ----------------------------------------------  

Relativamente à questão da Casa das Artes colocada pela Deputada Verónica Simões, 

sobre o vidro partido, informou que foram dadas instruções aos serviços para repor todas as 

situações referidas.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

No caso do vidro, trata-se de uma obra especial uma vez que estão a existir 

dificuldades grandes para substituir aquele tipo de vidro, referindo que logo que ficou partido 

foram dadas indicações para a sua substituição, não havendo contudo falta de vontade. -------   

Relativamente às infiltrações, informou que a Câmara está a preparar um dossier para 

reunir com o empreiteiro para resolver a situação de uma vez por todas, tendo-se assistido a 

sucessivos adiamentos e estando-se agora perante o regresso da chuva a situação terá que ser 

resolvida, esperando que não se tenha de ir para a via judicial e recorrer às garantias que a 

obra tem.---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Concordou que se trata de um equipamento municipal que tem que ser gerido com 

toda a dignidade e que se deve afirmar como um equipamento cultural de importância 

regional, apesar das reservas que teve em relação à sua construção. --------------------------------  

No que diz respeito à preocupação da Deputada Ivone Dias sobre a questão do 

transporte das crianças do Vale do Açor, informou que registou a situação agradecendo o 

alerta, esperando que o facto de as crianças estarem a ser transportadas pela autarquia não 

sirva de desculpa para a redução dos transportes que servem a população em geral. ------------   

Informou contudo que não tem nenhuma informação nesse sentido mas que não 

admitirá que as populações fiquem sem o seu transporte. ---------------------------------------------  

De seguida registou com agrado as palavras do Deputado João Carvalho, referindo que 

a autarquia não faz mais do que a sua obrigação ao apoiar as iniciativas. --------------------------   

No que toca à limpeza das estradas, reiterou que atualmente as mesmas se 

encontram em muito melhores condições do que anteriormente. ------------------------------------  

De seguida informou que partilha da opinião do Deputado Carlos Marta referindo que 

deve ser na fase do projeto que se devem avaliar os impactos das obras, muito 

particularmente no caso de obras financiadas, sendo muito difícil desfazer o que foi 

subsidiado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. -----------  

Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal que referiu tratar-se de uma 

imposição legal e que os colaboradores da autarquia se esforçam no sentido de elaborar estes 
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relatórios em tempo útil, colocando-se à disposição para os esclarecimentos que se entendam 

necessários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida usou da palavra o Deputado José Taborda que referiu, relativamente à 

afirmação do Sr. Presidente da Câmara de que existe uma perseguição do governo a Miranda 

do Corvo, que a perseguição não é do governo mas sim dos governos uma vez que se verifica 

há muito tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Continuou solicitando informações sobre o ponto de situação da implementação das 

consultas de especialidade prometidas em 2006 pelo então Presidente da ARS, Fernando 

Regateiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra a Deputada Fátima Ramos que começou por mostrar a sua 

preocupação pelo atraso do arranque das obras da Av. José Falcão, tendo já decorrido um ano 

do lançamento do concurso, passando-se o mesmo com o Jardim da Paz e a Casa das Artes.  

Referiu que a sua preocupação se deve ao facto de existirem candidaturas aprovadas 

com financiamentos elevados e que inexplicavelmente não avançaram ainda à semelhança de 

alguns concursos para saneamento que estavam já lançados. -----------------------------------------   

Quanto à questão das obras de águas e saneamento, concordou que se trata de obras 

com grande investimento mas que o Sr. Presidente já sabia disso aquando da campanha 

eleitoral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à questão das ETAR, reiterou que se tratam de processos que 

estiveram suspensos uma vez que havia terrenos comprados e concursos lançados e que 

pararam já na fase de adjudicação porque as Águas de Portugal eram uma empresa com 

elevado endividamento. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Reiterou que num ano houve mais do que tempo para avançar com alguns projetos 

nomeadamente para a Granja de Semide.  

Referiu ainda a discrepância existente entre o subsídio de 500 Euros atribuído à 

primeira prova de Drift Touge realizada em Semide e aos 2.500 euros à prova de ciclismo 

realizada em Lamas, fazendo apelo para que seja reforçado o apoio àquela prova. --------------   

Ainda relativamente à situação financeira referiu que os dados que mencionou são 

dados da autoria de peritos e que se a situação financeira fosse grave o Sr. Presidente não 

teria avançado tão rapidamente para a nomeação de chefe de gabinete e de secretária. -------   

Referiu ainda a situação da sinalização para a A13, nomeadamente a não existência 

na A1 de indicação para a A13, devendo o Sr. Presidente insistir nessa colocação, sendo 

contudo lamentável que na rotunda da Portela não seja indicado Miranda do Corvo. -------------    
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Mais grave ainda, no entender da Deputada é que quem esteja no centro de Miranda, 

não saiba que há uma autoestrada para Coimbra, pelo que solicitou a colocação de 

sinalização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Em relação ao Mosteiro de Semide, congratulou-se pelo bom acolhimento da sua 

sugestão, referindo que mesmo que o estado fique a dever esse montante, trata-se de pouco 

mais dois que o valor que foi gasto a mais na Expo-Miranda deste ano. -----------------------------   

Ainda relativamente ao Mosteiro, referiu que foi o executivo anterior que reforçou a 

iluminação e requalificou toda a envolvente e que a referida iluminação esteve a funcionar 

contrariamente ao que foi dito. -----------------------------------------------------------------------------   

Relativamente a iluminação, referiu ainda a situação do Calvário que se encontra sem 

iluminação há vários meses, e se a oposição fosse a mesma de há anos atrás já haveria alguém 

a dizer que era o executivo que não queria pagar a luz e andava a gastar no supérfluo mas o 

que é certo é que um dos locais mais bonitos do concelho se encontra sem iluminação há 

vários meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à Casa das Artes considerou lamentável que tenha passado o verão e a 

Câmara não tenha imposto as correções que eram exigidas referindo que o executivo tem a 

solidariedade da bancada para o fazer. --------------------------------------------------------------------   

Contudo, sendo muitas coisas da responsabilidade do empreiteiro, já é da 

responsabilidade da Câmara apanhar os vidros partidos que se encontram há meses no chão, 

que para além da imagem de desleixo, pode ser perigoso para as crianças, passando-se o 

mesmo com o muro partido onde foi colocado o contador. ---------------------------------------------   

Relativamente ao Metro Mondego considerou que o Sr. Presidente está enganado pois 

é preferível haver promessas do que não as haver, uma vez que se pode chamar a atenção de 

quem disse que fazia e não fez. -----------------------------------------------------------------------------   

Não havendo promessas não se pode exigir com essa base considerando por isso que 

era importante terem vindo os líderes do PS e se terem ambos comprometido com as obras. --   

Quanto ao atual primeiro-ministro, não sendo correto tudo o que ele fez mas por 

várias vezes assumiu que se encontra a procurar uma solução, à semelhança dos secretários 

de estado que têm feito todos os esforços para incluir a obra no próximo quadro comunitário, 

sendo até do conhecimento do Sr. presidente que é intenção financiar parte da obra com 

fundos dos apoios regionais e com o POVT nacional. ----------------------------------------------------   

Considerou ainda inadmissível que exista novamente quem fale sobre uma solução 

sem ser sobre carris solicitando que seja explicado aos Presidentes de Coimbra e Lousã que 

tal situação não pode ser aceite de forma alguma. ------------------------------------------------------   
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Quanto à perseguição pelos governos, referiu que não ajuda não receber os 

governantes quando eles se deslocam ao concelho como já aconteceu, solicitando que quando 

voltar a haver visitas os governantes seja condignamente recebidos, sejam de que partido 

forem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

De seguida usou da palavra o Deputado Lídio Gonçalves que leu a seguinte tomada de  

posição: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

“O Grupo do PSD/CDS-PP, “MIRANDA NÃO PODE PARAR”, em reunião preparatória 

desta Assembleia Municipal, decidiu pedir diligências e todo o empenho ao senhor Presidente 

da Câmara no âmbito do exercício da sua atividade, para satisfação das seguintes 

necessidades concelhias imediatas a realizar logo que possível: --------------------------------------   

Continuação da colocação de guardas de proteção por ordem de prioridade, de acordo 

com projetos existentes do anterior executivo nas estradas camarárias concelhias, 

nomeadamente no acesso a Coimbra por Moinhos/Trémoa e no acesso ao Gondramaz, por 

forma a salvaguardar maior segurança rodoviária, face ao maior potencial de risco nas 

estações de chuva e de gelo que se aproximam; ---------------------------------------------------------  

Contacto com Presidente da CM de Coimbra, no sentido daquela autarquia, num 

espírito de solidariedade mútua concelhia, também no domínio dos transportes alternativos 

ao METRO, reparar alguns troços mais perigosos da estrada Ceira/Cruzamento de Vale Açôr. O 

último lanço da estrada, junto ao cruzamento de Vale Açôr, é muito estreito, tem zonas de 

pavimento rebentado e valetas profundas, o que torna o trânsito no troço, bastante perigoso, 

agravado com o cruzamento dos autocarros. Conscientes de que um alargamento da 

plataforma no local, por conquista de espaço nos taludes ascendentes e descendentes, se 

torna difícil, trabalhoso, oneroso e gerador de interrupção ao trânsito, talvez o 

aproveitamento da valeta com manilhas e nivelamento para a plataforma existente, pudesse 

atenuar um pouco a perigosidade da circulação, naquele troço!?; ------------------------------------  

Regularização do piso da estrada municipal para o Espinho, devido às grandes e 

incómodas depressões do pavimento;-----------------------------------------------------------------------  

Arranjo e consolidação da estabilidade do muro de queda de água do açude da Quinta 

da Paiva, dada a degradação do mesmo e que se irá agravar necessariamente com o peso da 

água de eventuais cheias invernosas. Lembramos ainda que os terrenos imediatamente a 

jusante, do açude são terrenos da CM, onde estão instaladas zonas de serviço público, como 

parque de merendas, circuito de manutenção, campos de jogos, Moinho-Museu, acessos à 

Piscina e ao Hotel da Fundação ADFP; ----------------------------------------------------------------------  

Reforçar os meios de proteção contra descargas atmosféricas no Monte do Alto do 

Calvário. Os estragos ocasionados com as últimas trovoadas na Igreja, Rádio Dueça e 
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moradores contíguos, poderão vir a estender-se de forma muito mais brutal e agravada, se 

rapidamente não forem tomadas medidas de proteção para a Igreja Matriz, nova Torre 

Sineira, Cristo Rei e Capela do Senhor dos Passos. Parece-nos, tanto quanto nos foi dado 

analisar no local, que a montagem de um DST pela parte de trás da Torre (poente), com 

alcance de cobertura de 100m, poderá constituir uma solução de cobertura total dos alvos a 

proteger, com otimização de custos e de outros constrangimentos específicos do local. Não 

podemos também, deixar de lembrar que a admissão recente de um Comandante Operacional 

de Proteção Civil, deverá facilitar a deteção e resolução destes problemas. -----------------------  

Completar as instalações elétricas de iluminação pública e de uso exclusivo da Igreja 

Matriz, no sentido de se pedir o Auto de Receção à EDP e assim se poder ligar aquela 

iluminação ainda no Outono, por forma a facilitar o trânsito pedonal noturno e aumentar a 

segurança pública do local; -----------------------------------------------------------------------------------  

Controlar mais a higienização dos contentores do lixo urbanos e verificar se com a 

diminuição de frequência de recolha de lixo iniciada por este executivo, a capacidade de 

armazenamento continua a ser suficiente? Nos casos em que se verifique sistematicamente a 

existência de lixo fora dos contentores, tomar medidas higiénicas e sanitárias, no sentido de 

resolver o problema aos utentes”. --------------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra o Deputado Hugo Cabral que salientou a qualidade da informação 

disponibilizada neste ponto considerando-a de fácil consulta. ----------------------------------------   

Referiu de seguida que o projeto que levou o PS à vitória nas eleições autárquicas foi 

uma mudança de estratégia visando o reforço dos apoios sociais, o reforço dos apoios às 

coletividades, a aposta no saneamento e a melhoria dos protocolos com as juntas de freguesia 

e de uma forma geral é o que tem sido feito. -------------------------------------------------------------   

Referiu o facto de o executivo ter sido acusado de descriminação positiva 

relativamente às coletividades mas considerou que pior do que isso seria ser acusado de não 

apoiar as coletividades, acreditando contudo que o Sr. Presidente terá uma resposta cabal 

para dar a esta Assembleia que se prenderá certamente com questões orçamentais e com os 

esforços que foram necessários para trazer essas provas para o concelho. --------------------------    

Relativamente à Casa das Artes, considera que se está a exagerar na situação fazendo 

parecer que o edifício é uma casa fantasma ou que está a cair, situação que não é verdade. --   

Comparou a situação atual com a questão da Praia Fluvial da Senhora da Piedade que 

também é um investimento público e um equipamento municipal e que foi deixado ao 

abandono pelo anterior executivo e que poderia constituir uma mais-valia para o 

desenvolvimento turístico da Serra da Lousã.  ------------------------------------------------------------  
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Abandonar um projecto, por muito que queiram fazer parecer com a Casa das Artes, 

foi o que foi feito pelo anterior executivo com a praia fluvial da Senhora da Piedade, este 

sim, uma obra situada num dos ex-libris do concelho e uma mais-valia turística que é a Serra 

da Lousã, que foi totalmente abandonado durante 12 anos. -------------------------------------------  

Apesar de considerar que a situação está a ser empolada, entende que a autarquia 

deve fazer valer os seus direitos e fazer com que todos os problemas existentes na Casa das 

Artes sejam resolvidos. ----------------------------------------------------------------------------------------   

Terminou referindo que acredita que o próximo orçamento vai manter as linhas 

orientadoras que levaram o PS a ganhar as eleições, nomeadamente a aposta no saneamento.    

De seguida o Sr. Presidente da Assembleia Municipal solicitou aos deputados a maior 

contenção na questão dos tempos e nos assuntos, uma vez que o regimento refere que os 

assuntos a abordar no presente ponto são os constantes na informação do executivo. -----------  

De seguida interveio o Sr. Presidente da Câmara que começou por referir o seu 

repúdio pela falta de respeito relativamente ao regimento que acaba por ser uma falta de 

respeito pelo Sr. Presidente da Mesa. ----------------------------------------------------------------------   

Mais referiu que o ponto se destina a abordar questões relacionadas com a atividade 

da autarquia e com os documentos que foram disponibilizados sendo que nenhuma das 

intervenções se debruçou sobre esses assuntos mas sim sobre outros constituindo este ponto 

um novo período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------------   

Considerou que os deputados, particularmente os da coligação PSD/CDS-PP deveriam 

ter solicitado ao Sr. Presidente da Assembleia uma nova ronda de questões. ----------------------   

Ainda assim considerou que as questões devem ser respondidas pelo que informou o 

Deputado José Taborda que não tem ainda resposta por parte da ARS sendo que irá solicitar o 

ponto de situação relativo à promessa de criação das consultas de especialidade. ----------------   

Relativamente à intervenção da Deputada Fátima Ramos, informou que as obras da 

Av. José Falcão foram alvo de uma candidatura sendo que o executivo se comprometeu a 

avançar com as mesmas se houver garantia de aprovação da mesma, estando o processo em 

fase de adjudicação, à semelhança das obras do campo sintético do Bairro Sá Carneiro, esta 

última já deste executivo. ------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente ao Jardim da Paz, o Sr. Presidente referiu que se trata de um processo 

complexo, lamentando que o anterior executivo tenha deixado as coisas como deixou, 

nomeadamente em termos da aquisição dos terrenos, por ter consignado as obras a dois dias 

das eleições, ou seja, obrigou o executivo seguinte a executar a obra sabendo que não 

existiria vontade de o fazer e comprometendo meio milhão de euros. ------------------------------   
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Mais referiu que o atual executivo acabou por candidatar a obra uma vez que tendo 

que a fazer que seja com financiamento, mas existem vários “nós” para desatar considerando 

esta obra um presente envenenado mas que tudo está a ser feito, em colaboração com os 

técnicos, para que a obra avance e se evitem pagamentos de indemnizações ao empreiteiro 

para além de que os terrenos foram adquiridos para aquele fim. -------------------------------------   

Relativamente à sinalização, lamentou que tivesse encontrado um concelho com 

falhas muito graves, sendo intenção juntar todas as necessidades numa única empreitada para 

diminuir custos. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à sinalização para a A13, lamentou que a Deputada, nos meses que foi 

Presidente da Câmara após a inauguração da autoestrada não se tenha lembrado da 

sinalização e agora esteja escandalizada com a falta das placas, reiterando que as mesmas 

serão colocadas bem como muitas outras que faltam no concelho. -----------------------------------   

Sobe a questão do Calvário referiu que a Deputada sabe bem dos problemas 

existentes com a EDP e com os empreiteiros, referindo que ainda falta colocar alguns 

candeeiros, mas já foi resolvida parte da situação, existindo ainda dificuldades que falta 

ultrapassar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à questão do Metro Mondego referiu que não passa pela cabeça de 

ninguém que os três concelhos, Miranda, Lousã e Coimbra não defendam uma solução sobre 

carris, tendo receio, isso sim, que o atual governo, apesar das promessas, chegue um dia e 

diga que em vez dos carris pretende colocar os autocarros. -------------------------------------------   

Relativamente às visitas dos secretários de estado referiu que é uma situação 

recorrente e que estes devem avisar os Presidentes de Câmara quando visitam o concelho e 

não o têm feito, não só em Miranda mas também em concelhos em que a gestão é do partido 

do governo, considerando isso um desrespeito para com todos os munícipes. ----------------------   

Informou o Presidente que caso tivesse sido feita essa comunicação, de imediato o 

governante seria convidado para ser recebido na Câmara e a agenda do Presidente ficaria 

reservada para a visita. ----------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à questão do chefe de gabinete e da secretária referiu que se trata de 

uma situação que a Lei permite e que a Deputada deve estar com falta de memória uma vez 

que também tinha um chefe de gabinete e um secretário. ---------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Deputado Lídio Gonçalves, agradeceu as sugestões, 

referindo contudo que o dinheiro não chega para tudo, reconhecendo a importância das 

mesmas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                

Ponto 6 - Alteração dos Estatutos: Pedido de revogação dos art.º 25 e 26 do 

Regimento da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 25-09-2014  
Nº 4  

32 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou que o pedido foi apresentado na 

mesa em reunião anterior e que entendeu que o mesmo devia ser discutido, resumindo o 

requerimento referindo que o que se pretende é que o tempo de intervenção de cada 

deputado passe de cinco para dez minutos. Assim, o requerimento foi convertido numa 

proposta que será discutida e votada. ----------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra o Deputado Lídio Gonçalves que referiu que o requerimento foi 

entregue na reunião de vinte e oito de abril e que o mesmo deveria ter sido votado nessa 

mesma reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

Mais referiu que o mesmo foi relegado para uma conferência de líderes que também 

não se realizou e tardiamente o requerimento foi presente à Assembleia. -------------------------   

O Deputado explicou de seguida que o que o levou a fazer o requerimento foi a 

constante falta de tempo que teve para fazer as suas intervenções e colocar as suas questões.  

Perante essa situação fez o requerimento em que propõe que sejam dados a cada 

deputado até um máximo de dez minutos para intervenção nos períodos de antes da ordem do 

dia e ordem do dia uma vez que se tem constatado que particularmente o período de antes 

da ordem do dia é muito importante por ser aí que os deputados podem dialogar com o 

executivo e colocar os problemas. --------------------------------------------------------------------------   

De seguida o Deputado apresentou a seguinte reflexão, sobre a importância do 

período antes da ordem do dia e do tempo que os deputados necessitaram para poder 

expressar as suas ideias, preocupações e questões que julgaram legítimas em prol dos 

Mirandenses, no decorrer da última reunião da Assembleia Municipal: ------------------------------   

A ata da reunião de vinte e sete de junho tem sessenta e três páginas, estando o 

período antes da ordem do dia relatado em quarenta e seis páginas, que corresponde a 

setenta e três porcento do tempo total da reunião; -----------------------------------------------------   

A sessão decorreu durante cerca de sete horas, correspondendo o período antes da 

ordem do dia a um total de trezentos e seis minutos tendo intervindo apenas onze deputados 

municipais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Assim, o tempo médio das intervenções foi de quase 28 minutos por deputado. ---------   

Perante esta análise, o deputado convidou os restantes membros da assembleia a 

retirar todas as ilações e conclusões, nomeadamente, sobre a eficácia de aplicação do 

regimento às reuniões da Assembleia Municipal, designadamente no período antes da ordem 

do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Deputado concluiu referindo que o grupo de deputados do PSD/CDS-PP deseja que o 

regimento seja um instrumento de condução mais eficiente da Assembleia Municipal, motivo 

pelo qual foi apresentado o requerimento que de seguida irão votar favoravelmente. -----------  
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Usou da palavra o Deputado Carlos Marta que referiu que se cada Deputado utilizasse 

os dez minutos do período antes da ordem do dia mais os dez minutos no período da ordem do 

dia isso, por hipótese, poderia chegar aos quatrocentos minutos. ------------------------------------   

Referiu também a reunião de vinte e oito de abril explicando que o Deputado Lídio 

Gonçalves interveio cerca de duas horas. Considera o Deputado que a proposta de alteração 

pode não beneficiar os trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------  

De seguida usou da palavra a Deputada Fátima Ramos referindo que a reunião em 

que foi apresentado o requerimento não terá corrido bem, tendo existido algumas 

perturbações durante as intervenções do Deputado Lídio Gonçalves. --------------------------------   

Referiu que o Sr. Presidente da Assembleia tem conduzido os trabalhos da melhor 

forma e solicitou que continue a fazê-lo. ------------------------------------------------------------------   

Ainda assim entende que o tempo de intervenção no período antes da ordem do dia é 

manifestamente insuficiente como aliás já foi reconhecido pelo Sr. Presidente da Assembleia 

ao referir que o mesmo deveria ter pelo menos duas horas. -------------------------------------------   

Referiu ainda que se houvesse mais tempo no período antes da ordem do dia não seria 

necessário colocar as questões no período da informação do Presidente da Câmara, ainda que 

considere que as questões que colocou nesse ponto sejam adequadas uma vez que a 

informação menciona as obras. ------------------------------------------------------------------------------   

Referiu que já existe projeto para o saneamento na Granja de Semide, feito pelo 

Eng.º Pedro Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Terminou referindo que o tempo de intervenção no período antes da ordem do dia 

deve ser aumentado, seja votando o presente requerimento, seja com uma proposta 

alternativa que vá de encontro nomeadamente à sugestão do Sr. Presidente da Assembleia. ---  

De seguida interveio o Deputado José Mário Gama que referiu não entender que o Sr. 

Presidente da Assembleia tenha referido que o período antes da ordem do dia deva ser de 

duas horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu o que aconteceu anteriormente em que existiu um período antes da ordem do 

dia em todos puderam intervir e que se transformou o período de informação do Presidente 

num novo período antes da ordem do dia, demonstrando que o regimento não está a ser 

cumprido na íntegra. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Pela parte da bancada do PS tem existido uma procura de reduzir os tempos tentando 

cumprir o regimento, sendo as intervenções sucintas e resumidas. -----------------------------------   

No entender do Deputado não existe necessidade de aumentar os tempos, tanto mais 

que o Presidente da Assembleia tem sido flexível e salientando que são os Deputados do 

PSD/CDS-PP que constantemente ultrapassam os seus tempos ainda assim sem serem 
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interrompidos, falando o tempo que têm entendido, pelo que a bancada do PS votará contra a 

proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra a Deputada Celeste Cardoso que referiu que este mesmo ponto 

esteve agendado para a reunião anterior e que foi retirado uma vez que o subscritor não 

estava presente e não seria correto estar a discuti-lo nessa situação. -------------------------------   

Relativamente à questão da alteração dos artigos referiu que o regimento foi 

elaborado por uma comissão e aprovado por esta com uma abstenção do Deputado Lídio 

Gonçalves, tendo sido aprovado na Assembleia. ----------------------------------------------------------   

Considerou a Deputada que se os tempos fossem aumentados as reuniões seriam muito 

longas e que para além disso a Lei refere que o período antes da ordem do dia é de uma hora.  

Referiu ainda que o que se tem verificado ao longo de todas as reuniões é que o Sr. 

Presidente não tem cortado a palavra a ninguém existindo contudo alguns exageros tendo ela 

própria já ultrapassado o seu tempo. -----------------------------------------------------------------------   

Considera que as longas intervenções tornam-se cansativas apelando ao poder de 

síntese de todos os deputados. -------------------------------------------------------------------------------   

Desta forma, considerando que o aumento de tempo iria agravar a situação de as 

intervenções serem muito longas, que ninguém foi impedido de falar e que o regimento é 

recente, a bancada da CDU votará contra o requerimento. --------------------------------------------     

Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal que referiu não estar a ser 

parcial na questão das intervenções, utilizando apenas os mecanismos que tem ao seu dispor, 

nomeadamente o regimento e que a Lei estabelece claramente que os períodos, 

nomeadamente o de antes da ordem do dia são de sessenta minutos. -------------------------------   

Assim, o regimento tem que cumprir a Lei e qualquer aumento de tempo seria ilegal.-   

Mais referiu que tem sido muito magnânimo dando oportunidade a todos de falarem, 

salientando que sabe como fazer as coisas mas que quer evitar esse caminho. --------------------   

Salientou ainda que é anti estatutário e anti regulamentar aproveitar o tempo dos 

pontos agendados para falar de outras coisas. ------------------------------------------------------------   

Solicitou ainda aos líderes das bancadas que sensibilizem os deputados para que 

cumpram os tempos e os regulamentos, reiterando que nunca impediu ninguém de falar e tem 

sido imparcial e que esta questão dos tempos é falaciosa. ---------------------------------------------  

Usou novamente da palavra o Deputado Lídio Gonçalves que referiu que não 

pretende entrar em guerra com ninguém mas que tem vindo a intervir sobre pressão estando 

sempre à espera que o Sr. Presidente lhe diga que acabou o tempo. --------------------------------   

Reiterou que considera importante que todos exponham o que entendem necessário 

para o bem de Miranda e dos Mirandenses, sendo a Assembleia o local próprio para isso. -------   
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Referiu também que nos últimos três mandatos nunca nenhum Presidente cortou a 

palavra a ninguém por ter excedido o tempo limite. ----------------------------------------------------   

Para os que o acusam de ser o culpado de as reuniões demorarem muito tempo, 

referiu novamente a reunião anterior, em que não esteve presente, e que teve intervenções 

médias de cerca de vinte e oito minutos. ------------------------------------------------------------------   

Salientou ainda que historicamente o período antes da ordem do dia é o mais 

importante das reuniões sendo que deve ser dada a palavra aos eleitos para exporem as suas 

ideias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal que reiterou que o que 

está em causa é uma questão legal e que não é possível colocar outro tempo que não sejam 

os sessenta minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu que já na última reunião este assunto esteve presente mas foi retirado por 

não estar presente o Deputado Lídio Gonçalves e não se pretendeu discutir o assunto nas 

costas do proponente. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Reiterou também que todos os partidos estiveram na elaboração do regimento e que o 

mesmo é recente e que o presente requerimento, tratando-se de uma alteração ao regimento 

tinha que ser devidamente agendado. ----------------------------------------------------------------------   

E não havendo mais intervenções, foi o Ponto 6 - Alteração dos Estatutos: Pedido de 

revogação dos art.º 25 e 26 do Regimento da Assembleia Municipal, colocado à votação, 

tendo o mesmo sido reprovado por maioria, com 16 votos a contra e 8 votos a favor. --------  

A Deputada Fátima Ramos apresentou uma declaração de voto referindo que não foi 

intenção da bancada ir contra a Lei, solicitando que o tempo possa ser distribuído de uma 

forma o mais justa possível pelas bancadas, havendo o direito a que se possa prescindir de 

tempo a favor de outro deputado da bancada. -----------------------------------------------------------  

O Deputado Lídio Gonçalves apresentou a seguinte declaração de voto: -----------------   

“Resolvemos fazer a seguinte reflexão, sobre a importância do PAOD e do tempo que 

os deputados necessitaram para poder expressar as suas ideias, preocupações e questões que 

julgaram legítimas em prol dos Mirandenses, na última sessão da AM. -------------------------------   

Análise matemática: ---------------------------------------------------------------------------------   

A Ata de 27.06.2014 – 63 paginas; -----------------------------------------------------------------   

PAOD – Esta relatado em 46 paginas (8-54); Percentual de ocupação tempo do PAOD 

na reunião foi de: 46/63 x 100% =73% do tempo; ---------------------------------------------------------   

A sessão, decorreu durante cerca de: 7 horas ( 18h00 - 01h00 manhã do dia seguinte);   

Então o PAOD levou cerca de 7 h x 73% = 5,11 horas = 5,11 x 60 = 306 minutos; ---------   
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Intervieram no PAOD só 11 deputados (J Mourato, J Mário, F Ramos, PC, H Cabral, C 

Cardoso, J Taborda, João Paulo, C Marta, E Luís, Verónica); ------------------------------------------   

Logo o tempo médio de intervenção/deputado é: 306 min/ 11 = 27,8 minutos, quase 

28 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Convido agora todos os deputados a retirar daqui todas as ilações e conclusões, 

nomeadamente, sobre a eficácia de aplicação do nosso regimento, às reuniões da nossa AM, 

designadamente no PAOD. ------------------------------------------------------------------------------------   

Porque desejamos que o regimento seja um instrumento de condução mais eficiente 

da AM, apresentámos e votámos favoravelmente o nosso requerimento”. --------------------------  

A Deputada Celeste Cardoso apresentou uma declaração de voto referindo que a 

bancada da CDU votou contra a alteração do regimento proposta pelo Deputado Lídio 

Gonçalves pelos seguintes motivos: -------------------------------------------------------------------------   

A alteração proposta vai contra o estabelecido na Lei 75/2013 que não permite que o 

período antes da ordem do dia ultrapasse os sessenta minutos; ---------------------------------------   

Os cinco minutos que cada deputado tem para os pontos da ordem do dia têm-se 

mostrado suficientes; ------------------------------------------------------------------------------------------   

A mesa tem-se mostrado bastante flexível na gestão dos tempos. --------------------------  

O Deputado Hugo Cabral apresentou uma declaração de voto referindo que não se 

trata de um voto contra a democracia nem para que o Deputado Lídio Gonçalves se sinta 

constrangido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Considera que os trabalhos têm decorrido da melhor forma e com boa gestão por 

parte da mesa e que a alteração colocaria em causa o que até á data tem decorrido da 

melhor forma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Deputada Etelvina Luís apresentou uma declaração de voto referindo que esteve na 

comissão que redigiu o regimento e que este foi elaborado de acordo com a Lei. -----------------   

Referiu ainda que se o período de antes da ordem do dia demora mais do que sessenta 

minutos, é porque tem havido flexibilidade por parte do Sr. Presidente, pois nunca foi 

cortada a palavra a ninguém, embora a Lei estabeleça claramente um limite de sessenta 

minutos para o facto. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Proposta de Recrutamento de Professores - Atividades de 

Enriquecimento Curricular: Deliberação Camarária de 18/08/2014. ------------------------------  

Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara que explicou que à semelhança de anos 

anteriores a autarquia tomou este processo e conseguiu-se que o mesmo avançasse no início 

do ano letivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Mais informou que a proposta é semelhante às de anos anteriores estando previsto um 

número máximo de dezanove professores que acabou por ser na prática de dezassete 

professores que, nos termos da Lei já foram contratados, estando a proposta para ratificação 

caso contrário não se tinha possibilidade de avançar com o procedimento em tempo útil. ------   

O Sr. Presidente realçou o papel da Sr.ª Vice-presidente neste processo, bem como do 

Sr. Presidente do Agrupamento e dos técnicos da autarquia nomeadamente o Prof. Carlos 

Rafael para que na abertura do ano letivo houvesse professores das AEC ao serviço. -------------   

O Sr. Presidente colocou-se ao dispor para qualquer esclarecimento. ---------------------  

Colocado o Ponto 7 - Proposta de Recrutamento de Professores - Atividades de 

Enriquecimento Curricular, à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. ---------------  

Nos termos do n.º 1 do art.º 45.º do Código do Procedimento Administrativo, o 

Deputado Paulo Silva, comunicou o seu impedimento no processo seguinte. -----------------------   

Nos termos do n.º 3 do art.º 45.º do Código do Procedimento Administrativo, o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal conheceu a existência do impedimento e declarou-o.  

Ponto 8 - Alterações ao contrato programa de desenvolvimento desportivo com o 

Grupo Desportivo dos Moinhos: Deliberação Camarária de 08/09/2014. -------------------------  

Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara que explicou que no mandato anterior 

foi aprovado um contrato-programa  de desenvolvimento desportivo com o Grupo Desportivo 

dos Moinhos que está relacionado com a construção do campo sintético. ---------------------------   

Mais informou que no âmbito do referido contrato-programa foi necessário introduzir 

algumas alterações no sentido de agilizar alguns pagamentos ao clube, tendo uma das 

alterações a ver com a dotação, sendo que estavam previstos cerca de treze mil e quinhentos 

euros mais IVA e o valor real foi um pouco superior, cerca de treze mil oitocentos e cinquenta 

euros mais IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

A outra alteração está relacionada com as prestações em que na anterior redação não 

estava acautelada devidamente a questão das mensalidades mas que no final resulta 

praticamente nos mesmos valores. --------------------------------------------------------------------------   

Mais referiu que a proposta em causa foi aprovada por unanimidade na Câmara 

Municipal salientando que não se trata de mais despesa para a autarquia, apenas uma questão 

de prazos de transferências de capital. --------------------------------------------------------------------   

Colocado o Ponto 8 - Alterações ao contrato programa de desenvolvimento 

desportivo com o Grupo Desportivo dos Moinhos, à votação, foi o mesmo aprovado por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Proposta de Fixação das Taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis para o 

ano de 2015: Deliberação Camarária 19/09/2014. ----------------------------------------------------  
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Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara que passou a apresentar a proposta de 

fixação das taxas do IMI referindo a sua aprovação por unanimidade na reunião de Câmara. ---   

Informou que a proposta fixa a taxa definida na Lei para os prédios rústicos em 0,8%. 

Para os prédios urbanos a Lei prevê entre 0,3 e 0,5%, já não existindo distinção entre prédios 

avaliados e não avaliados, estando já todos avaliados. -------------------------------------------------   

Mais referiu que apesar de se estar perante uma perda de receita que seria muito útil 

para concretizar investimentos, nomeadamente saneamento e redes de água. --------------------   

Referiu que existem algumas dificuldades no concelho, como o desemprego e outras, 

pelo que optou por propor fixar a taxa nos 0,3%.---------------------------------------------------------   

Referiu ainda que à exceção de Condeixa, todos os concelhos do distrito têm taxas de 

IMI muito superiores, nomeadamente Lousã e Poiares, exemplificado que quem paga 

trezentos euros de IMI em Miranda, pagaria quatrocentos na Lousã e quinhentos em Poiares, 

constituindo uma perda de receita assinalável que será compensada com redução de 

despesas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra a Deputada Celeste Cardoso que congratulou o executivo e os 

vereadores da oposição pela opção de manterem as taxas de IMI no valor mais baixo possível, 

sendo muito favorável aos munícipes, referindo que votariam contra se os valores fossem 

diferentes, votando neste caso a favor. --------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra a Deputada Fátima Ramos que demonstrou a sua satisfação referindo 

contudo que não era expectável outra posição por parte do executivo uma vez que em 

Miranda já vigorava a taxa mínima e que o montante de receitas face à reavaliação dos 

prédios urbanos tem aumentado, solicitando ao Sr. presidente da Câmara que forneça aos 

lideres das bancadas os valores das receitas de IMI recebidas este ano em comparação com as 

do ano passado para se ter noção do impacto desta reavaliação. -------------------------------------        

Usou da palavra o Deputado José Mário Gama que se congratulou pela manutenção 

de uma taxa baixa de IMI, nomeadamente entre os municípios vizinhos, podendo este facto 

beneficiar quem tem atualmente as suas habitações e motivar a compra a não residentes, 

melhorando a economia do concelho. ----------------------------------------------------------------------   

Mais referiu que ainda que o orçamento não saia beneficiado, a médio e longo prazo é 

a economia do concelho que beneficia. --------------------------------------------------------------------   

Usou novamente da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal que esclareceu 

que ao contrário das expetativas, a receita do IMI de 2013 para 2014 não aumentou 

substancialmente. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Colocado o Ponto 9 - Proposta de Fixação das Taxas de Imposto Municipal sobre 

Imóveis para o ano de 2015, à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. --------------  
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Ponto 10 - Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem: Deliberação 

Camarária de 19/09/2014. -----------------------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara que informou que a taxa municipal de 

direitos de passagem a vigorar em 2015 será fixada em zero, tendo a proposta sido aprovada 

por unanimidade na reunião de câmara. -------------------------------------------------------------------   

Mais referiu que se trata de uma receita irrisória e que contraria o espirito da Lei uma 

vez que o objetivo era serem os operadores a pagar a taxa mas a mesma está a ser cobrada 

aos consumidores. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Mais solicitou aos presentes que verifiquem as suas faturas a partir de janeiro para 

verificar se a taxa está a ser cobrada porque caso esteja a autarquia terá que atuar. -----------   

Referiu ainda que se houver uma alteração legislativa que faça recair a taxa sobre os 

operadores entende que deverá ser fixada no máximo permitido uma vez que estes têm 

volumes de negócios de milhões, mas enquanto recair sobre os consumidores entende que não 

deve existir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Colocado o Ponto 10 - Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, à 

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

Ponto 11 - Estatutos da Agência para o Desenvolvimento da Serra da Lousã. 

Deliberação Camarária de 19/09/2014. ------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara que informou que este dossier já se 

arrasta há alguns anos e que o processo anterior acabou por não vingar e desde a tomada de 

posse que os Presidentes de Câmara dos sete concelhos da Serra da Lousã, em conjunto com 

outros parceiros ligados a este processo foram avançando para encontrar a solução mais 

consensual possível.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que chegou a ser realizada uma reunião sobre este assunto com o secretário 

de Estado da tutela no sentido de pressionar as câmaras municipais a encontrar o caminho 

para o desenvolvimento sustentável da Serra da Lousã. ------------------------------------------------   

Mais informou que no último encontro patrocinado pela Câmara de Miranda se chegou 

a esta proposta de estatutos para a Agência cujo objeto será contribuir para a valorização, 

dinamização e desenvolvimento dos recursos da Serra da Lousã. -------------------------------------   

Salientou o facto de na direção estar prevista a representação de pelo menos cinco 

municípios dando garantias que a gestão estará ligada aos municípios, sendo relevante que 

será uma agência aberta a todas as forças vivas da área territorial, desde IPSS a Juntas de 

Freguesia, baldios, clubes de caçadores, universidades, entre outros. ------------------------------   

Referiu que tem esperança que este seja um passo muito importante para o futuro do 

território da Serra da Lousã.----------------------------------------------------------------------------------   
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Informou ainda que as dificuldades surgiram quando se escolheu a sede da Agência, 

tendo defendido a localização em Miranda do Corvo considerando que existem já vários 

serviços na Lousã. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Contudo, na última reunião a autarquia de Castanheira de Pêra apresentou 

argumentos que convenceram os outros autarcas, defendendo contudo o Sr. Presidente que se 

deve fazer a ressalva de que se continua a defender que a sede fique em Miranda do Corvo, 

pelas mais variadas razões, sem colocar em causa a viabilidade da Agência, sendo que o 

fundamental é desenvolver a serra em conjunto com todas as forças vivas do território. --------  

Usou da palavra o Deputado Lídio Gonçalves que se congratulou com o esforço do Sr. 

Presidente no sentido de trazer a sede da Agência para Miranda lamentando não ter sido 

possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida informou que da leitura dos estatutos ressalta o facto de existirem cinco 

municípios fundadores não estando contudo descritos em nenhum ponto, questionando se não 

deveriam estar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra a Deputada Fátima Ramos que começou por fazer votos para que a 

Agência contribua para o desenvolvimento sustentável da serra e não seja apenas um 

sorvedouro de dinheiro e que sirva para potenciar os recursos endógenos, gerando riqueza, 

protegendo o ambiente e o ordenamento. -----------------------------------------------------------------   

Relativamente à questão da sede é de opinião que Miranda seria o local indicado, pela 

sua centralidade, por ser a porta de entrada na serra vindo da A13, para além de existirem 

instalações nomeadamente a Casa do Reis em Vila Nova. ----------------------------------------------   

Solicitou ao Sr. Presidente que continue a luta para que a Agência fique em Miranda 

defendendo também que os projetos a desenvolver sejam inovadores e não concorram com 

outros já existentes no terreno e que ajudem a potenciar o território nomeadamente os 

recursos endógenos e o ordenamento da serra, valorizando-a em termos de potencialidades 

turísticas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Usou da palavra o Deputado Hugo Cabral que mostrou o seu contentamento pelo 

projeto esperando que a Agência faça jus ao seu objeto social de valorizar e promover a Serra 

da Lousã e que se mantenha alheia a interesses especulativos e privados. -------------------------   

Lamentou o facto de não se ter escolhido Miranda para sede da Agência. O Deputado 

propôs que a sede da Agência possa ser móvel e de dois em dois anos possa alterar entre 

concelho até porque a logística não será grande uma vez que há poucas reuniões. ---------------  

Usou novamente da palavra o Sr. Presidente da Câmara que informou que a direção 

da Agência reunirá uma vez por mês e que a questão levantada pelo Deputado Lídio 

Gonçalves é pertinente e que a mesma tem a ver com questões de aprovações mas que está 
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esclarecida nos próprios estatutos sendo fundadores os sete municípios da área da Serra da 

Lousã. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra o Deputado João Branco que colocou uma questão relacionada com 

a composição da direção da Agência, nomeadamente se os diretores têm que ser das 

autarquias fundadoras ou se apenas o Presidente tem que ser dos fundadores. --------------------  

Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara que esclareceu que a direção é 

composta por um presidente, dois vice-presidentes, um secretário, um tesoureiro e dois 

vogais, no total de sete elementos, sendo que cinco têm que ser de câmaras e 

obrigatoriamente o Presidente, sendo possível estarem outras entidades, havendo quórum 

com a presença de quatro elementos. ----------------------------------------------------------------------  

Colocado o Ponto 11 - Estatutos da Agência para o Desenvolvimento da Serra da 

Lousã, à votação, foi o mesmo aprovado por maioria, com duas abstenções da bancada da 

CDU. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Posição Financeira do Município de Miranda do Corvo em 30/06/2014 - 

parecer do auditor externo Sousa Leal. (Para Conhecimento) --------------------------------------  

Usou da palavra o Sr. presidente da Câmara que informou que o parecer, elaborado 

pelo revisor oficial de contas, está presente na Assembleia para conhecimento, tal como 

esteve na reunião de Câmara, tratando-se de uma obrigação legal a partir de 2014 e que se 

refere ao primeiro semestre de 2014. ----------------------------------------------------------------------   

Mais referiu que a Câmara já em 2013 tinha um revisor oficial de contas. Referiu 

ainda que muitas das questões são de índole técnica e que apesar de não as dominar, estará 

ao dispor para esclarecer o que lhe for possível. ---------------------------------------------------------    

Usou da palavra a Deputada Fátima Ramos que da análise dos documentos conclui 

que a situação financeira do município é bastante boa alertando contudo para o facto de em 

termos económicos os resultados correntes terem tido uma diminuição muito significativa 

tendo atingido um valor negativo, situação estranha até porque talvez fruto de reformas de 

alguns trabalhadores, a rubrica com despesas com pessoal teve uma diminuição, podendo o 

resultado ter sido melhor.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Referiu contudo que se trata apenas de um semestre e o que é importante é que a 

posição financeira da Câmara é digna de orgulho com depósitos na ordem dos dois milhões de 

euros que possibilitará a diminuição da divida a não ser que os resultados económicos menos 

bons se repitam situação que colocaria em causa a boa posição financeira da autarquia. -------  

Usou da palavra o Deputado Hugo Cabral que questionou sobre a evolução dos 

resultados, nomeadamente sobre o aumento das prestações sociais. --------------------------------  
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Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara que referiu, relativamente ao Deputado 

Hugo Cabral, que efetivamente houve uma redução dos resultados correntes mas não se pode 

esquecer o facto de, ao contrário do que sempre foi dito, os custos com pessoal reduziram 

apesar de as despesas com a segurança social terem aumentado em cerca de noventa e 

quatro mil euros num semestre. -----------------------------------------------------------------------------   

Mais referiu que importa também mencionar que, ao contrário do que aconteceu há 

um ano atrás, o parecer do revisor foi presente na Assembleia quando no ano anterior ele 

emitiu uma declaração de impossibilidade de emissão de parecer porque lamentavelmente 

não foi disponibilizada a informação que o revisor solicitou. ------------------------------------------   

O que ressalta neste caso é que o revisor trabalhou com toda a liberdade e teve 

acesso a toda a  informação pedida, não havendo nada a esconder. ---------------------------------   

Relativamente ao aumento de despesas correntes, a justificação está no fundo de 

emergência social, nos acordos com todas as juntas (quando anteriormente era só com 

algumas), apoios aos bombeiros voluntários, apoio a coletividades em situação financeira 

difícil e outras medidas de cariz social que contribuíram para o aumento das despesas 

correntes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Mais referiu que tem intenção de reduzir as despesas correntes e já tomou medidas 

nesse sentido, nomeadamente em termos de eficiência energética, em termos de eficiência 

hídrica com redução substancial dos consumos pagos à Águas do Mondego com uma campanha 

de deteção e redução de roturas na zona da vila que será estendida à zona de Semide onde 

também há muitas perdas. ------------------------------------------------------------------------------------  

Usou novamente da palavra a Deputada Fátima Ramos que referiu que o executivo 

anterior fez todos os possíveis para ter revisor oficial de contas mesmo quando elementos da 

Assembleia acharam que não era obrigatório ter. --------------------------------------------------------   

Explicou que como os serviços informaram que não era preciso ter, o executivo da 

altura, a própria, adjudicou o revisor oficial de contas sem o processo vir à Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Após isto, concluiu-se que mesmo querendo a autarquia ter revisor sem ser obrigada 

legalmente, a decisão teria que ser da Assembleia e por essa razão o assunto foi presente em 

reunião tendo sido levantadas várias questões sobre o assunto e foi inviabilizada a 

adjudicação da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Desta forma e para não ser necessário pagar ao revisor, não foram facultados os 

documentos e tanto há transparência que existe análise dos documentos que demonstram até 

melhores resultados que os atuais. --------------------------------------------------------------------------   
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Reiterou que foi até acusada pela Assembleia de querer fazer show-off das contas e 

que se não houve acesso do revisor aos documentos a responsabilidade é da Assembleia e se 

não existiu até informações desde o início de 2013 foi por atraso nos serviços no lançamento 

do concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Terminou informando que basta ter acesso às atas do ano anterior para se verificar 

que lutou para haver revisor na câmara lamentando a forma como o assunto foi agora trazido 

para a discussão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Usou novamente da palavra o Sr. Presidente da Câmara que referiu compreender as 

razões invocadas pela Deputada Fátima Ramos, mas o que é um facto é que o parecer da 

posição financeira do município em trinta de junho de 2013, que deveria ter sido presente em 

Assembleia Municipal e não foi, refere que lamentavelmente permanecem limitações 

relevantes da falta de informação que não foram fornecidos. -----------------------------------------   

Mais referiu que no presente ano, foram fornecidos todos os documentos solicitados 

pelo que o parecer está presente para conhecimento. --------------------------------------------------  

Ponto 13 - Metro-Mondego. ------------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal que referiu ser a presente 

questão um assunto recorrente e que irá realizar uma Assembleia Municipal temática, em 

outubro, sobre a mesma tendo já convidado algumas pessoas. ----------------------------------------   

De seguida referiu o facto de haver na sala um munícipe que pretendia intervir mas 

que se atrasou e não se inscreveu a tempo. Contudo, foi entendimento de todos os líderes das 

bancadas permitir que o munícipe use da palavra a titulo excecional. ------------------------------  

Usou assim da palavra o munícipe Mário Nunes que referiu que devido a afazeres 

profissionais e ao facto de ter existido um atraso num autocarro direto que deveria fazer a 

viagem em quarenta minutos e que demorou uma hora e dez não conseguiu estar a tempo, 

para além do trajeto ser feito à vontade do motorista. -------------------------------------------------   

Mais referiu que há autocarros diretos que utilizam a A13, outros utilizam a Ponte do 

Cabouco e a maioria dá a volta por Segade, não se compreendendo que não exista um trajeto 

único. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu o estado em que se encontra a estrada do cruzamento do Vale do Açor até 

Ceira, que está muito mau e representa um perigo para os autocarros, dando o exemplo de 

uma autocarro que ardeu nesta estrada. -------------------------------------------------------------------   

Considera que se está a brincar com a segurança dos utentes e fez um apelo à Câmara 

para que junto das entidades competentes tente melhorar a situação, nomeadamente para 

que todos os autocarros diretos utilizem a A13. ----------------------------------------------------------   
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Referiu igualmente o facto de haver autocarros com os bancos todos partidos, 

autocarros com falta de seguro e sem a inspeção em dia, solicitando também que a câmara 

tome as necessárias providências. ---------------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara que informou que as preocupações do 

munícipe foram transmitidas ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Metro 

Mondego, em reunião realizada nesse dia. ----------------------------------------------------------------   

Informou estar ao corrente de algumas das situações, que transmitiu na referida 

reunião tendo o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Metro Mondego ficado de 

averiguar as mesmas, sendo algumas delas urgentes, nomeadamente a questão dos seguros e 

inspeções, situação que a ser verdade é de extrema gravidade. --------------------------------------     

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 quatro horas, 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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