
 

 

      

Ata 27-11-2014  
Nº 5  

1 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 27-11-2014  

 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 25.09.2014; ------------------------  

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 - Fixação da Participação Variável no IRS a vigorar em 2015 - Deliberação 

Camarária de 31.10.2014; -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Lançamento da Derrama a cobrar no ano de 2015 - Deliberação 

Camarária de 31.10.2014; -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2015 - Deliberação 

Camarária de 31.10.2014; -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Transferência do Património da Assembleia Distrital de Coimbra para a 

CIM da Região de Coimbra; ------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Proposta de Alteração ao Regulamento de Atribuição de Subsídios às 

Associações Desportivas, Culturais e Recreativas do Concelho de Miranda do Corvo 

- Deliberação Camarária de 21.11.2014; -------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Proposta de Alteração ao Regulamento da Feira das Velharias e 

Antiguidades do Concelho de Miranda do Corvo - Deliberação Camarária de 

21.11.2014; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Proposta de Regulamento do Serviço Municipal de Teleassistência do 

Município de Miranda do Corvo - Deliberação Camarária de 21.11.2014; --------------  

Ponto 13 - Adesão à Secção de Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses - Deliberação Camarária de 

17.10.2014; -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 14 - Normas de utilização de bicicletas de uso partilhado - "Rodinhas" - 

Deliberação Camarária de 1.08.2014; ----------------------------------------------------------  

Ponto 15 - Recrutamento Excecional de 2 Assistentes Operacionais por Tempo 

Indeterminado - Área de Educação - Deliberação Camarária de 21.11.2014; ---------  

Ponto 16 - 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, nos termos do n.º 2 do art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, colocou à votação a inclusão do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira 

na ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do n.º 2 do art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a 

Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a inclusão do ponto na Ordem de Trabalhos. --  

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 25.09.2014; ------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrogou se, atendendo ao 

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

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

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

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

aprovada por maioria, com a abstenção dos Deputados Horácio José Lopes dos Santos, Nuno 

Filipe Ferreira Lopes, Carlos Miguel Ferreira dos Santos, João Pedro Amaro Caetano, Mário 

Joaquim Cardoso Vaz e Mariana Sofia Sêco da Costa por não terem estado presentes na 

referida reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao munícipe Henrique Pinto que 

recordou um tema “Promessas” da Ágata e do Victor Espadinha e que adaptou às promessas 

dos políticos aquando da campanha eleitoral. ------------------------------------------------------------  
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Referiu que o Senhor Presidente, assim como todos os candidatos autárquicos, 

prometeu instalações dignas para a Rádio Dueça, mas que até à data não há qualquer 

novidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que as instalações cada vez estão mais desagradadas e em risco de ruir, pelo 

que questionou se o Senhor Presidente já tem alguma solução para esta situação. ---------------  

Terminou dando como exemplo o tema da Banda Lusa “E se a casa cair”, esperando 

que o Senhor Presidente não responda “deixa que caia”. ----------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Munícipe Joaquim Calhau que referiu que 

continua a não ter conhecimento da agenda de trabalhos da Assembleia Municipal. --------------  

Pediu ao Senhor Presidente da Câmara que lhe facultasse o documento que delinearia 

a estratégia do Parque Industrial de Miranda do Corvo. -------------------------------------------------  

Por fim disse ao Presidente da Assembleia Municipal que há alguma inquietação entre 

as comunicações da Assembleia Municipal e os cidadãos. ----------------------------------------------  

Referiu que numa reunião anterior, quando disse que não conhecia a ordem de 

trabalhos da Assembleia Municipal, o senhor Presidente lhe respondeu que a mesma estava 

publicitada na Internet, mas que nem todos os cidadãos têm Internet. Referiu que todos os 

cidadãos têm direito a igualdade de oportunidades, pelo que sugeriu ao Presidente da 

Assembleia Municipal para utilizar todos os meios ao seu alcance para divulgar este 

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

Deu como exemplo o espetáculo do Luís de Matos em que todos os cidadãos de 

Miranda do Corvo sabiam do espetáculo que iria realizar na Casa das Artes. -----------------------  

Sugeriu que por exemplo se aproveitasse o quadro electrónico ao cimo da praça para 

divulgar as assembleias. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente de Câmara que 

depois de cumprimentar todos os presentes e respondendo ao munícipe Henrique Pinto, 

informou que a Rádio Dueça é uma preocupação de todos e todos estão emprenhados em 

colaborar e ajudar, mas que há objectivos que não se conseguem rapidamente. ------------------   

Salientou que existe esse compromisso e que tem como certo que irá ser cumprido. ---  

Relativamente às questões formuladas pelo Munícipe Joaquim Calhau nomeadamente 

sobre o documento que solicitou, o Presidente da Câmara referiu que os documentos 

estratégicos para estas áreas industriais ou empresariais são planos de ordenamento. -----------  

Informou que existe o PDM que foi desenvolvido pela Câmara Municipal ao longo de 

vários anos, que foi recentemente publicado e que incorpora não só a área atual, mas 

também uma área de expansão. -----------------------------------------------------------------------------  
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Referiu que se for essa a vontade da Assembleia Municipal, nesta reunião, se irá 

discutir o Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira, salientando que foi um processo 

longo, bastante demorado e que fruto da lei obriga à emissão de pareceres de várias 

entidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Disse que estes são os documentos estratégicos que permitirão dinamizar a Zona 

Industrial da Pereira, não esquecendo o Regulamento de Apoio ao Investidor o qual 

pretendem melhorar. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal informou que a Assembleia Municipal não é o 

órgão executivo, que não tem funcionários nem os meios que a Câmara. ---------------------------  

Informou que a Assembleia Municipal serve-se apenas dos meios que tem ao seu 

alcance e que em relação a esta questão, passam por mandar publicar nos jornais, elaborar 

editais. Salientou que se o munícipe está presente na reunião é porque teve conhecimento da 

sua realização. --------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal apresentou o seguinte Voto de 

Pesar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Faleceu ontem Noémia Marreco. -----------------------------------------------------------------  

Ficámos tristes pois todos a conhecíamos muito bem e o seu sofrimento recente, na 

luta que travou contra a doença terrível, que não conseguiu vencer. --------------------------------  

Mulher e Mãe foi uma cidadã exemplar que todos conhecíamos. ----------------------------  

Foi uma pessoa discreta, mas interventiva, que soube granjear simpatia por todos 

nós. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo ficou mais pobre. ---------------------------------------------------------------  

Nesta hora de consternação, quer a Assembleia Municipal manifestar o seu profundo 

pesar á família, nomeadamente aos filhos. ----------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal, João Germano Mourato Leal Pinto(a).” ----------  

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a atribuição de um Voto de Pesar à 

família da Noémia Marreco, nomeadamente aos filhos, bem como a apresentação de sentidas 

condolências à Sr.ª Vice-presidente, Ana Gouveia.-------------------------------------------------------  

De seguida apresentou a seguinte declaração: --------------------------------------------------  

“Desejo que esta Assembleia Municipal tenha conhecimento da realização em 

Setembro da Festa da União das Freguesias de Semide e Rio de Vide. -------------------------------   

Congratulo-me com tal realização, pois demonstra que é possível o Povo compreender 

algumas medidas administrativas e que tiveram por base a agregação das duas freguesias. -----   
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Crescemos todos em cidadania e aqui quero deixar os parabéns ao Presidente da 

União das Freguesias de Semide e Rio de Vide, a Graça Marques e Quim Vaz, seus vogais; 

obreiros desta iniciativa. --------------------------------------------------------------------------------------   

Todos sentimos orgulho num trabalho autárquico muito rigoroso e ao encontro das 

populações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Miranda do Corvo, 27 de Novembro de 2014. ----------------------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Geral, Dr. João Mourato Leal Pinto(a).” ----------------------  

Seguidamente o Deputado José Taborda apresentou a seguinte declaração: ------------  

“O conselho da Comunidade surge através da reforma e reorganização dos CSP, em 

agrupamentos de Centro de Saúde, tendo a sua composição e designação expressa nos art.º 

31.º, 32.º, 33.º e 34.º do Decreto-Lei de n.º 28 de 22 de fev de 2008. -------------------------------  

Na reunião decorrida na Lousã destaco o seguinte: --------------------------------------------  

- Estiveram presentes os 12 concelhos que compõem o CC entre outros pares -----------  

De salientar o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------  

- Ausência da representação da comissão de utentes pelo facto de esta não existir; ---  

- Ausência do representante dos agrupamentos de escolas pelo facto de ainda não ter 

sido eleito; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Foi consensual a falta de recursos humanos (enfermeiros, médicos, psicólogos, 

fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes técnicos e operacionais) no Aces; ----------------------  

- Foi consensual a falta de recursos materiais, nomeadamente de consumo clinico no 

Aces; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Falta de resposta de algumas unidades de saúde à doença aguda dos utentes; ---------  

- O representante do município de Alvaiázere referiu o encerramento de 6 extensões 

devido à falta de médicos; ------------------------------------------------------------------------------------  

- O representante do município de Castanheira de Pêra refere que no CS existem dias 

só com médico até às 14h, não havendo resposta depois à doença aguda; --------------------------  

- Das auditorias feitas pelo IGAS ao ACES Pin, foi referido no relatório a falta de 

recursos humanos e de instalações inadequadas; ---------------------------------------------------------  

- O Diretor Executivo referiu a necessidade de apoio de técnicos superiores, na área 

da informática, gestão e contabilidade.--------------------------------------------------------------------  

Refere ainda a falta de médicos e mesmo os que têm vaga não a querem ocupar, 

como aconteceu em Oliveira do Hospital, também a falta de nutricionistas, psicólogos e 

fisioterapeutas condiciona todo o ACES. -------------------------------------------------------------------  
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Segundo o Diretor Executivo, a Administração Central dos Serviços de Saúde pretende 

colocar nos Centro de Saúde serviços de telemedicina, permitindo ao médico articular-se com 

o colega da especialidade hospitalar. -----------------------------------------------------------------------  

Da minha intervenção destaco: --------------------------------------------------------------------  

Reforço de tudo o que foi dito anteriormente; --------------------------------------------------  

Existência acentuada de assimetria na falta de resposta ás situações de 

emergência/urgência no ACES Pin, nomeadamente na nossa área geográfica; ---------------------  

Necessidade de prolongamento de horário da nossa unidade de saúde durante a 

semana e fins de semana e feriados com o objetivo de aumentar a resposta à doença aguda e 

consequentemente as acessibilidades aos cuidados de saúde; -----------------------------------------  

Criação de consultas de especialidade por polos de unidades de saúde; -------------------  

Necessidade de resposta aos cuidados paliativos no ACES PIN; ------------------------------  

Formação médica feita nas uf do ACES PIN aos médicos internos é sem dúvida uma 

mais-valia para os utentes e serviços, no entanto e de modo a colmatar a carência de médicos 

no ACES PIN, propus que após a sua formação e até existirem necessidade de médicos no ACES 

PIN, uma percentagem deveria permanecer algum tempo como especialista no ACES PIN, 

devendo ser estabelecido incentivos aos médicos para que possam permanecer na unidade de 

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

Por fim o Sr. Presidente do Concelho da Comunidade, Luís Antunes fez uma síntese 

das várias temáticas abordadas na reunião dando relevância a algumas das questões colocadas 

nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

É imperioso dotar o ACES de meios, competências compatíveis com a prestação de 

cuidados à população deste território; ---------------------------------------------------------------------  

Há necessidade de desenvolver a organização e aprofundá-la de acordo com a 

amplitude dos cuidados a prestar aos cidadãos; ----------------------------------------------------------  

Verifica-se que o ACES é claramente deficitário em relação aos recursos humanos e à 

estrutura de apoio para levar acabo a sua missão; -------------------------------------------------------  

Embora esteja previsto na lei, não é concretizada a participação efetiva dos 

municípios na gestão da saúde; ------------------------------------------------------------------------------  

O Conselho da Comunidade estará atento às necessidades das suas populações e 

tomará as posições que melhor se coadunem com as expectativas e os compromissos 

assistenciais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Deputado Representante do Município no Concelho da Comunidade ---------------------  

José Taborda (a)” -------------------------------------------------------------------------------------  
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De seguida foi dada a palavra ao Deputado Hugo Cabral que depois de cumprimentar 

todos os presentes, enalteceu a criação do Clube dos Empresários em Miranda do Corvo e que 

foi com grande regozijo que verificaram a criação desta associação, desejando que a mesma 

venha a constituir uma mais-valia, que seja uma associação agregadora das vontades dos 

empresários, que propicie uma mais-valia em termos das mais diversas economias de escala e 

que constitua um importante foco de dinamização do concelho em termos empresariais.-------  

Felicitou os pioneiros desta iniciativa, nomeadamente as pessoas que constituem a 

primeira comissão instaladora, fazendo votos das melhores felicidades. ----------------------------  

Referiu que no seguimento das diversas conversas, crê que este executivo irá apoiar e 

fazer tudo o que estiver ao seu alcance para dinamizar e propiciar a ação desta associação. --  

No seguimento da Associação de Clube de Empresários, deixou como sugestão ao 

executivo a criação de um projeto que visasse o estímulo à criação de postos de trabalho no 

concelho pelo que lançou o repto ao executivo para verificar em termos de legislação, a 

possibilidade de poder comparticipar os empresários deste concelho na criação de novos 

postos de trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------      

Referiu que tem conhecimento que os empresários têm ao seu dispor um conjunto de 

apoios e incentivos por parte do IEFP, mas que a contratação de recursos não está a cem por 

cento assegurada por esta entidade e sugeriu que dentro das possibilidades da autarquia, esta 

pudesse assegurar a contratação que não é assegurada pelo IEFP. -----------------------------------  

Salientou que este projeto seria um estímulo sendo diferenciador e pioneiro em 

termos de outros concelhos. ----------------------------------------------------------------------------------  

De seguida interveio a Deputada Fátima Ramos que depois de cumprimentar todos os 

presentes, referiu que na sessão passada, aquando a discussão do ponto 12 da ordem de 

trabalhos, o senhor Presidente, procurou induzir os Deputados e o público presente na sala, 

que o executivo anterior dificultava o trabalho de revisão de contas. -------------------------------  

A esse propósito recordou a posição do Senhor Presidente enquanto Vereador sobre a 

insistência da revisão de contas no município.  

Referiu que quando o assunto esteve presente na sessão de 12 de setembro - 

Auditoria externa/revisão legal às constas do município para o exercício de 2013 - nomeação 

de auditor externo, Câmara deliberou por maioria aprovar a proposta de nomeação da 

sociedade “LCA – Leal, Carreira & Associados, SROC, para auditoria externa/revisão legal de 

contas do exercício do ano de 2013, com quatro votos a favor dos Vereadores do PSD e da Sr.ª 

Presidente e três votos contra dos Vereadores do Partido Socialista e submeter à aprovação 

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

De seguida citou um excerto dessa mesma ata:-------------------------------------------------  
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“A Senhora Presidente, referiu o seguinte: “Já agora solicito aos Senhores Vereadores 

que votaram contra, se por acaso preferem uma das outras empresas que fazem parte do 

concurso.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

De seguida, o Vereador Miguel Baptista, informou ter uma declaração de voto para 

apresentar. Começou por cumprimentar todos os presentes e passou a apresentar a seguinte 

declaração de voto, em nome dos Vereadores do Partido Socialista: ---------------------------------  

“Na reunião de Câmara de 21 de março de 2013 foi ratificado o Despacho da Senhora 

Presidente do dia seis do mesmo mês, relativo à realização de uma Auditoria Externa às 

Contas do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Passados seis meses, vem agora a Senhora Presidente tentar branquear uma situação 

ilegal, pois a Auditoria já está em marcha, o que constitui um grave desrespeito para com os 

o órgão deliberativo Assembleia Municipal e, também para com os Vereadores do PS. -----------  

Todavia, os Vereadores do Partido Socialista entendem que a situação do nosso 

Município não se enquadra no previsto no artigo 48.º da Lei das Finanças Locais e que a 

realização da referida Auditoria teria apenas objetivos políticos. Não é aceitável que em cima 

de um ato eleitoral, se venha agora decidir sobre uma matéria que normalmente é feita no 

início de um novo ciclo político. -----------------------------------------------------------------------------  

Por fim, os Vereadores do PS entendem que a responsabilidade por toda esta 

trapalhada não é técnica, mas unicamente política.” ---------------------------------------------------  

Continuou referindo que na altura os Vereadores do Partido Socialista, entendiam que 

a situação do município não se enquadra no previsto no artigo 48.º da Lei das Finanças Locais 

e que a realização da referida Auditoria teria apenas objetivos políticos. --------------------------  

De seguida passou a ler um extrato de uma informação de 10 de setembro da Técnica 

Dr.ª Paula Pequito: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

“Por razões apontadas na informação n. 989, de 05 de março de 2013 que se anexa, 

foi aprovado em reunião de câmara de 21 de março, a abertura de um concurso por ajuste 

direto, para aquisição de serviços de auditoria e revisão de contas uma vez que apesar das 

dúvidas existentes, a Sr.ª Presidente pretendia realizar uma auditoria externa ao ano de 

2013.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que mais uma vez era demonstrado a vontade da Presidente da altura, em 

realizar uma auditoria externa. ------------------------------------------------------------------------------    

Referiu ainda uma outra informação da Dr.ª Paula Pequito de 19 de setembro: ---------  

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar que após a contratação 

da empresa Leal e Carreira para a prestação de serviços de auditoria e revisão de contas, 
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constatou-se que este processo carecia de aprovação do órgão deliberativo do município de 

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

De imediato, foram suspensas todas as tarefas em curso, nomeadamente o envio de 

documentos solicitados pela empresa até que a Assembleia Municipal se pronunciasse. ---------  

Por esse facto, a empresa Leal e Carreira, mandou uma declaração de impossibilidade 

de parecer semestral sobre a situação económica e financeira do município.” --------------------  

  De seguida referiu que com estas informações, estava bem patente que desde o 

início, era sua vontade ter uma auditoria às contas do município, contrariamente às opiniões 

dos Vereadores da oposição que diziam que não era obrigatório. -------------------------------------    

Referiu ainda que logo que o assunto foi aprovado em Assembleia Municipal, os 

serviços enviaram todos os documentos ao revisor e que não foram naquele intervalo, pois 

havia o risco de, caso a Assembleia Municipal não aprovasse, a adjudicação seria ilegal tendo 

que se indemnizar a empresa por esse facto. -------------------------------------------------------------  

Referiu que se compararmos os resultados financeiros de 30 de junho do ano passado 

e os resultados de 30 de junho deste ano, verifica-se que os resultados do ano passado são 

significativamente melhores do que os deste ano. -------------------------------------------------------  

Terminou dizendo que nada havia a esconder e lamenta que o Sr. Presidente tenha 

dado a entender essa situação. ------------------------------------------------------------------------------  

De seguida referiu que na última Assembleia Municipal foi referido o Mosteiro de 

Santa Maria de Semide. Salientou que esta obra é muito preocupante e que em setembro do 

ano passado tinha participado numa cerimónia com o governo e que tinha ficado decidido que 

este avançaria com uma segunda fase de obras no Mosteiro, nomeadamente no restauro de 

todos os Claustros. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que mais tarde foram verificando que os outros projetos que também tinham 

estado presentes nessa cerimónia, nomeadamente as Catedrais, tinham avançado e o Mosteiro 

de Semide não avançava. -------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que na última reunião da Assembleia Municipal tinha lançado uma sugestão 

ao Sr. Presidente, onde referiu que se o Estado não avançasse com a componente nacional, 

que a própria Câmara se sobrepusesse e avançasse. -----------------------------------------------------  

Disse que ficou muito satisfeita, pois recentemente verificou nas notícias que 

finalmente o Estado está para avançar com a recuperação dos Claustros o que possibilita que 

a Câmara entre apenas com a verba que tinham decidido na altura. --------------------------------  

Referiu que o novo quadro comunitário está para breve e que depois ficará mais fácil 

acelerar essa recuperação. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Mostrou também a sua satisfação pelo facto de no ano passado, Miranda ao nível do 

portal da transparência, ter ficado mais ou menos no meio da tabela. Referiu que na altura 

foi feita uma análise pelos serviços técnicos, nomeadamente o Sr. Joaquim Gonçalves e 

outros, nos pontos onde não tínhamos tido boa classificação e que poderíamos melhorar. ------  

Verificou que no resultado que surgiu recentemente, de facto, os técnicos 

trabalharam bem, que o executivo presente colaborou e que Miranda melhorou neste rácio da 

transparência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que é bom que esta melhoria não seja apenas teórica, mas também 

prática, uma vez que já no passado alertou para a má qualidade da poda das árvores, 

salientando que elas são um património natural, que têm muitos anos e que demoram a 

evoluir. Referiu que na altura fez uma reclamação e entregou ao Sr. Presidente algumas 

sugestões para as quais nunca obteve qualquer resposta. E por isso referiu que de facto esta 

transparência melhore em termos reais, mas que a bancada do PSD-CDS/PP, ficará contente 

sempre que esta Câmara alcance bons resultados. -------------------------------------------------------                   

 De seguida o Deputado Luís Martins referiu que foi aprovada a portaria que 

desbloqueia o processo de reabilitação do Claustro Quinhentista do Mosteiro de Santa Maria 

de Semide. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste contexto felicitou todas as entidades que estiveram envolvidas neste moroso 

processo- Direção Regional da Cultura do Centro, Câmara Municipal, funcionários, Assembleia 

Municipal, União de Freguesias de Semide e Rio de Vide, toda a população da referida 

freguesia pela sua perseverança e determinação na defesa deste património. ---------------------        

Informou que foi publicado em Diário da República, a abertura do concurso público 

para o contrato de obras. -------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que é algo que os deixa optimistas e esperançosos, mas também atentos uma 

vez que após anos de avanços e recuos, esperam que a obra avance definitivamente, sem 

mais demoras. Desejou que tudo corra pelo melhor e que o resultado final deixe a todos 

orgulhosos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Salientou que não pode deixar de manifestar a sua preocupação pelo Altar-mor da 

Igreja Matriz de Santa Maria de Semide, referindo que o mesmo se encontra num estado 

deplorável de conservação. -----------------------------------------------------------------------------------  

Solicitou ao Sr. Presidente de Câmara que dentro das possibilidades da autarquia não 

deixe que este património se degrade ainda mais. -------------------------------------------------------  

Referiu que como Presidente da Liga dos Amigos do Mosteiro de Santa Maria de 

Semide, preocupa-se com a opção tomada pela passagem da conduta do saneamento junto à 

Torre Sineira. Salientou que do ponto de vista técnico, discorda da opção tomada. Frisou que 
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o muro de suporte da via, encontra-se em muito mau estado e que a conduta foi aumentar os 

impulsos que estão a atuar sobre este. ---------------------------------------------------------------------   

Referiu que o material existente por baixo da camada de desgaste do betuminoso é 

muito permeável e que aumentando agora os esforços, fica muito apreensivo quanto à sua 

resistência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que uma vez que existe um processo de reabilitação do passal, teria sido 

preferível que a conduta passasse pelo arruamento novo que está previsto para este, uma vez 

que esta solução faria todo o sentido aquando da reabilitação do celeiro.--------------------------    

Referiu-se ainda à ponte do Cabouco, alertando para o facto de muito utentes 

desconhecerem o sensor que aciona o semáforo e que isso causa alguma perturbação no 

tráfego. Embora tenha conhecimento que este sensor se encontra do lado de Coimbra, 

solicitou ao Sr. Presidente de Câmara que tomasse as diligências possíveis e necessárias, para 

a colocação de sinalética. -------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim apresentou a seguinte declaração: ------------------------------------------------------  

“O altar-mor da igreja de Santa Maria de Semide foi entalhado nos finais do século 

XVII, por autor desconhecido, correspondendo ao Barroco "Estilo Nacional" não só pela sua 

cronologia, mas sobretudo pelas características de construção e decoração. ----------------------  

O altar é constituído pelo típico remate de arcos concêntricos, pela tribuna com trono 

eucarístico de quatro escadas, quartelões e por elementos decorativos como folhas de 

acanto, fénices, uvas, cabeças de anjos com asas e meninos. -----------------------------------------  

Observando o altar de longe, não se nota o mau estado em que este se encontra. No 

entanto, a talha dourada está coberta por uma espessa camada de sujidade, que não só 

camufla o real brilho e beleza do ouro, impedindo a fruição estética da obra, como 

igualmente prejudica a sua conservação, levando ao destacamento da folha de ouro e ao 

aparecimento de lacunas, assim como à proliferação de microrganismos e fungos que são 

igualmente destrutivos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Além desse problema, existem repintes grosseiros um pouco por todo o retábulo, que 

devem ser resultado de um antigo restauro que não respeitou o original, não seguindo as 

convenções actuais de ética, que exigem o respeito pela obra de arte original e intervenções 

mínimas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Além do pó e do fumo que são elementos que provocam a destruição das obras de 

arte, também nalguns locais pode-se observar escorrências de cera das velas que também é 

um elemento destrutivo para a policromia e que deve ser removido. --------------------------------  
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A humidade e as oscilações de temperatura provocaram também a abertura de 

fissuras na madeira, que se podem observar sobretudo no tecto da tribuna e no 

entablamento, que faz a divisão entre o corpo e o remate do retábulo. ----------------------------  

Alguns elementos em talha estão em falta, nomeadamente os bicos e pernas das 

fénices, partes de folhas de acanto, asas de anjos, e outros pequenos elementos nos frisos 

que devem ter caído ao longo do tempo. Assim como existem elementos metálicos de ferro, 

como pregos e cravos que estão oxidados e que são corrosivos provocando a longo prazo o 

destacamento e perda da superfície em folha de ouro. -------------------------------------------------  

A madeira por trás do altar apresenta o problema mais grave, pois faz parte do 

suporte da talha dourada e está em mau estado de conservação podendo comprometer a 

conservação da estrutura. ------------------------------------------------------------------------------------  

A humidade assim como a presença de insectos xilófagos como o caruncho que se 

alimenta da madeira e faz galerias no seu interior, tem vindo a fragilizar o suporte e pode 

levar ao colapso do altar. Os insectos xilófagos ainda estão activos no presente, uma vez que 

ainda se pode detectar alguma quantidade de serrim que resulta da sua actividade. É 

portanto necessário e imprescindível fazer uma desinfestação e reforçar a madeira para que 

se torne seguro circular por detrás do altar e se possa proceder à sua limpeza com toda a 

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

Concluo portanto sublinhando a importância de uma intervenção de conservação e 

restauro urgente, para que se evite a perda de um importante retábulo barroco, que faz 

parte de um monumento classificado de interesse nacional, e que creio todos têm interesse 

em ver de pé por muitos mais séculos.” --------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado Reinaldo Couceiro que depois de 

cumprimentar os presentes, congratulou-se pelo inicio anunciado das obras do Mosteiro de 

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

Lembrou novamente o Senhor Presidente, da falta de iluminação no exterior do 

Mosteiro, preocupando-se para os eventuais assaltos, pelo que solicitou que com urgência 

fossem tomadas as medidas necessárias para resolver a questão. ------------------------------------  

Frisou que há alguns anos, procederam à requalificação do Largo de São Caetano em 

Rio de Vide e que parte dessa requalificação passou também pela iluminação, no entanto 

verifica que a mesma ainda não está em funcionamento pelo que pediu ao Sr. Presidente para 

verificar esta situação, pois não está digno para a obra que ali está feita. -------------------------  

Referiu-se à conduta de saneamento e ETAR que estão a ser executadas pelas Águas 

do Mondego e que irão beneficiar a União de Freguesias de Semide e Rio de Vide e que sobre 
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esta situação não existe lançamento de concurso para estas obras, bem como para o 

saneamento do Senhor da Serra e Chãs. --------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal informou o Deputado Reinaldo Couceiro que o 

saneamento que referiu está incluído no Orçamento. ---------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra a Deputada Verónica Simões que depois de 

cumprimentar todos os presentes referiu que é com bastante tristeza que vê a evolução do 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Referiu que desejava que o executivo liderante tivesse uma visão de futuro, que fosse 

capaz de gerar mais qualidade e competitividade, que gostava de ver políticas publicas com 

base na inovação e atracão de novas mais-valias e que infelizmente não é isso que verifica. ---  

Salientou que se a deixa triste ver um executivo sem um projeto de fundo para o 

concelho, fica incrédula quando verifica que nem os serviços mínimos estão a ser cumpridos. -  

Disse que na sua opinião, o mínimo que o executivo deve fazer, é tratar com brio, 

qualidade e profissionalismo e que é com alguma perplexidade que sente necessidade de 

voltar a tocar em assuntos abordados em reuniões anteriores, mas que como os mesmos não 

tiveram resolução é importantes voltar a falar deles. ---------------------------------------------------   

Referiu que não é aceitável que depois de tantos meses passados e depois de tantos 

alertas, ainda não tenham reposto o vidro partido da Casa das Artes, nem arranjado o muro 

partido à mais de um ano. ------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que como resposta às questões por si formuladas na última Assembleia 

Municipal, o Sr. Presidente referiu e passou a citar: “No caso do vidro, trata-se de uma obra 

especial, uma vez que estão a existir dificuldades grandes para substituir aquele tipo de 

vidro” e referiu que foram dadas indicações para a sua substituição, não havendo contudo 

falta de vontade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Por este facto, questionou se a substituição de um vidro é uma obra especial e que se 

foram dadas instruções para a substituição porque é que não foi substituído e continua 

partido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Perguntou que se isto não é falta de vontade o que é. ----------------------------------------  

Disse que os técnicos da autarquia são os mesmos, que a única coisa que mudou foi o 

poder político e que se as coisas passaram a não acontecer, a culpa é de quem? -----------------  

Referiu que se realmente existisse vontade era reparar o que foi destruído. -------------  

Recordou que no passado fim de semana, deslocaram-se à Casa das Artes centenas de 

pessoas, pelo que se interrogou acerca da imagem de desleixo que lhes é transmitida. ---------  

Referiu que existem outras duas situações que exemplificam o que considera uma 

gestão municipal inadmissível dada a persistência da sua não resolução desde há bastante 
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tempo: a iluminação do Calvário. Disse que este tema foi debatido em várias Assembleias 

Municipais e que até ao momento não se encontra resolvido, salientando que um projeto 

daquela envergadura e beleza merceia um outro tipo de tratamento. -------------------------------    

A outra situação que referiu, prende-se com o problema levantado por uma munícipe 

na última reunião da Assembleia Municipal e que até ao momento ainda não foi resolvido, ou 

seja a falta de iluminação na Nossa Senhora da Piedade, frisando que é desde o ano passado e 

não desde o século passado como o Senhor Presidente referiu. ---------------------------------------  

Mencionou que estas situações que recordou, são imagem da carência de zelo e fraca 

resolubilidade de coisas tão simples quanto estas e que para além disto são promotoras de 

falta de segurança. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que na última reunião quando acusou o executivo de falta de inércia, o Senhor 

Presidente disse que a inércia é um problema de física. Disse que isso é verdade, mas que o 

marasmo provocado por este executivo ultrapassa a física e na sua opinião a política. ----------  

Referiu que Miranda e as suas gentes mereciam outra postura. -----------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado Carlos Marta, que depois de 

cumprimentar todos os presentes e acerca da vaga de assaltos que tem assolado a vila, 

questionou o Senhor Presidente se já articulou ou chegou a conversa com a GNR e se há 

possibilidade de reforçar os patrulhamentos. -------------------------------------------------------------  

Salientou que tem consciência que podem existir alguns constrangimentos em virtude 

de encerramento de alguns serviços ou diminuição de efetivos, mas nas últimas semanas a 

situação tem sido caótica. ------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que tem conhecimento da operação realizada no último fim de semana 

liderada pela polícia judiciária, mas ainda assim solicitou que o Senhor Presidente fizesse o 

ponto de situação em relação a este problema. ----------------------------------------------------------  

Referenciou ainda uma outra questão de segurança, que se prende com o passadiço 

da Volta da Costa, salientando que tem conhecimento que a Junta de Freguesia foi repondo 

os materiais degradados, bem como a colocação de bandas metálicas, no entanto e dado que 

a deterioração é de tal modo avançada corre-se o risco de ter que encerrar o passadiço. -------    

Solicitou que dediquem especial atenção a este passadiço, uma vez que dá acesso ao 

Centro Educativo e que o mesmo foi criado também com o intuito de embelezar aquela zona.  

De seguida foi dada a palavra à Deputada Celeste Cardoso que depois de 

cumprimentar os presentes, referiu que na última Assembleia Municipal colocou uma questão 

acerca da iluminação da Sr.ª da Piedade de Tábuas. ----------------------------------------------------  
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Salientou que teve acesso a um ofício de 7 de fevereiro de 2014 assinado pelo Senhor 

Vereador Miguel Brandão dirigido à munícipe e onde informava que a Câmara Municipal já 

tinha procedido à aquisição do material para ali colocar. ----------------------------------------------  

Referiu que colocou outras questões, como se pode verificar pelas folhas 16 e 17 da 

ata e que o Senhor Presidente, relativamente às questões objetivas que colocou, não 

respondeu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Solicitou que o Senhor Presidente respondesse de forma clara às questões colocadas, 

salientando que as reuniões são poucas, e que os Deputados pretendem respostas claras e 

objectivas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Sobre esta questão, solicitou que o Senhor Presidente respondesse de forma clara e 

informasse o ponto de situação, pois está em causa a segurança dos munícipes que ali vivem, 

bem como a defesa do património. -------------------------------------------------------------------------   

Mencionou também a questão da Rádio Dueça e da necessidade de também sobre este 

assunto obterem respostas mais claras e concretas. -----------------------------------------------------  

Salientou que tomou conhecimento do concurso “Montras de Natal” através de um 

folheto que foi elaborado pelo município de Miranda do Corvo, onde verificou que o 1.º 

Prémio - duas publicações de meia página em jornal local e meia página em jornal regional; 

2.º Prémio – duas publicações ¼ página em jornal local e ¼ página em jornal regional e o 3.º 

Prémio um oitavo de página em jornal local e um oitavo de página em jornal regional. ---------  

Referiu que não tem nada contra a atribuição destes prémios, mas que o 4.º prémio 

poderia ser publicidade na Rádio Dueça durante dois meses e explicou que eventualmente 

nesta altura era o momento ideal para o município demonstrar o seu efetivo apoio às 

colectividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Demonstrou a sua tristeza pelo facto da Rádio Dueça ter ficado de fora num concurso 

deste género e qua para além disso poderia ter sido incluída pois era uma forma das 

coletividades sentirem que têm apoio. ---------------------------------------------------------------------  

Sobre este assunto, sugeriu que as convocatórias da Assembleia Municipal pudessem 

ser divulgadas na Rádio Dueça pois é uma colectividade importante e que é ouvida por muitas 

pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal explicou que por parte da Assembleia Municipal 

não há qualquer entrave na divulgação e que o que deseja é que seja tudo divulgado. ----------   

De seguida interveio o Deputado José Taborda, que referiu um e-mail enviada acerca 

da consulta do Orçamento, informando que ficou com a dúvida se seria para consultar na 

Câmara ou na Internet. ----------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 27-11-2014  
Nº 5  

16 

Depois falou acerca da dificuldade de circulação rodoviária que se sente na área do 

mercado em dias de feira e que causa graves constrangimentos no acesso ao Centro de Saúde, 

pelo que apelou que junto da GNR fosse revista a sinalização e que a atuação fosse mais 

incisiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o interface do Corvo, referiu que verificou que retiraram o arbusto, mas 

deixaram o buraco, tornando a circulação bastante perigosa. -----------------------------------------  

De seguida prosseguiu apresentando a seguinte declaração: ---------------------------------  

“Já decorreu mais de 1 ano desde a entrada do projeto do Hospital dos Vales do Ceira 

e Dueça na Câmara Municipal, sem que esta se manifeste em relação à aprovação ou não do 

referido projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A forma como esta Câmara Municipal tem lidado com o projeto do Hospital, 

demonstra bem a inércia, que este executivo já nos vem habituando, estando 

constantemente a protelar tal decisão, através de novos pedidos de" mais qualquer coisa"! ----  

A postura assumida por este executivo prejudica gravemente o concelho e a sua 

população, na medida em que esta é uma obra estruturante para Miranda do Corvo, em 

termos económicos, sociais e de saúde. --------------------------------------------------------------------  

Muitos postos de trabalho serão criados gerando progresso e desenvolvimento na 

economia local, não será isso que todos devemos querer para o concelho? -------------------------  

Sr. Presidente da Câmara Municipal, recentemente o senhor assumiu publicamente, 

durante o almoço comemorativo do aniversário da Fundação, que todos os projetos inerentes 

à Fundação, tais como o Hospital, o projeto Mentes Brilhantes ou o Templo Ecuménico seriam 

aprovados por parte da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------  

Sr. Presidente, tenho o senhor como uma pessoa de bem, enquanto Vereador da 

oposição o senhor empenhou-se para que o protocolo entre a Câmara Municipal e a Fundação 

fosse assinado, considerando esta obra de extrema importância para o concelho, o que o 

prende agora? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

É tempo de o senhor assumir de uma vez por todas se este executivo quer ou não quer 

que o hospital seja uma realidade ou que este continue a ser uma miragem. ----------------------  

Pela bancada do PSD/CDS-PP -----------------------------------------------------------------------  

O deputado, José Taborda, (a).” ------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado José Mário Gama que depois de 

cumprimentar todos os presentes mencionou a noticia sobre o índice de transparência 

municipal, mostrando o seu agrado pelo desempenho alcançado. ------------------------------------  

Referiu que o índice de transparência municipal teve a duração de oito meses e que o 

mesmo é composto por várias dimensões, as quais, na sua opinião, são muito importantes pois 
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estão agrupados em sete dimensões de transparência, nomeadamente com informação para a 

organização, composição social, funcionamento do município, planos e planeamento, 

impostos, taxas e tarifas, preços e regulamentos, relação com a sociedade, transparência na 

contratação pública, transparência económica, transparência na área de urbanismo, etc, etc. 

Salientou que este projeto abarca uma série de factores que coloca os municípios num 

patamar de confiança dando confiança aos cidadãos. ---------------------------------------------------  

Disse que cada vez mais o cidadão confia menos nos políticos e em quem nos governa 

e neste sentido, na sua opinião, este índice de transparência é fundamental para credibilizar 

a democracia e quem nos governa. -------------------------------------------------------------------------  

Salientou o esforço das autarquias para o índice de transparência, acaba por ser 

catalisador e um bom exemplo para credibilizar novamente o cidadão. -----------------------------  

Referiu que medir é conhecer e conhecer é capacitar para intervir e mudar. ------------  

Salientou que o conceito da boa governança, está intimamente ligado ao conceito de 

transparência enquanto acesso à informação do livre acesso à informação, o que é hoje, 

aceite como um direito fundamental dos cidadãos e uma pré condição para o escrutínio, 

participações e responsabilizações públicas. --------------------------------------------------------------  

Referiu que para melhorarmos a qualidade de governança, importa melhorar os níveis 

de transparência na governação para que a transparência possa ser melhorada. ------------------  

Salientou que cada vez mais é necessária transparência na governação de todas as 

instituições e nesse sentido é cada vez mais relevante o papel que a classe política 

desempenha na implementação de medidas que promovam a transparência a todos os níveis 

da governação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que a formação de uma cultura de transparência no aparelho do Estado está 

em grande medida dependente do apoio da classe política, das sensibilidades dos burocratas à 

procura da informação por parte dos cidadãos e das empresas. ---------------------------------------  

Salientou que o índice de transparência municipal, incide essencialmente na 

disseminação pro ativa de informação por parte dos municípios e o acesso à informação 

pública ao nível do poder local tem um papel essencial na percepção geral da existência ou 

não de governação aberta, uma vez que, quanto mais informação estiver disponível de forma 

compreensível e quanto mais acessíveis forem os processos de tomada de decisão, mais 

transparente será o funcionamento de uma entidade governamental. -------------------------------  

Disse que dos 308 concelhos de Portugal, de um ano para o outro, saltámos para o 

lugar décimo quinto, o que nos coloca a par da Figueira da Foz, sendo que são estes os dois 

municípios do distrito de Coimbra com nota positiva, ou seja, com mais de 50 pontos. Por 

este facto, mostrou bastante satisfação. ------------------------------------------------------------------  
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Salientou que Miranda do Corvo, é agora reconhecida como sendo mais transparente 

pela forma como torna pública todos os atos do seu exercício. ---------------------------------------  

Terminou agradecendo a todo o executivo, pelo trabalho desenvolvido e pelo esforço 

em colocar o município neste ranking. ---------------------------------------------------------------------  

Abordou ainda o vigésimo sétimo aniversário da Fundação ADFP. ---------------------------  

Salientou que a instituição é uma referência no polo de âmbito social, no polo de 

desenvolvimento em vários aspectos e é uma referência a nível nacional no apoio e 

desenvolvimento social sustentável, procurando sempre inovar nas suas atividades do ponto 

de vista ecológico, projeto “Mentes Brilhantes”, hospital, apoio à preservação da natureza, 

etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que são vários os factores que dão reconhecimento ao trabalho desenvolvido 

por todos. Disse que se nota que este executivo colabora e tem procurado interagir com a 

Direção da ADFP em encontrar soluções, muitas delas complicadas, para elaborar projetos de 

forma legal, transparente e que possam ser realizados sem colocar em causa os aspectos 

legais que eles importam. -------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo por base a relação desenvolvida entre a Fundação ADFP e o município, deu os 

parabéns ao executivo e propôs a atribuição de um Voto de Louvor pelo seu vigésimo sétimo 

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

Mencionou ainda a Feira da Caça, referindo que foram cerca de quatrocentos cidadãos 

que vieram de todo o país visitar o nosso concelho, que criaram riqueza, fomentaram o 

turismo e que é uma iniciativa, que na sua opinião, deve ter continuidade pois ajuda a 

dinamizar esta área a qual é muito importante para o nosso concelho. -----------------------------  

De seguida foi dada a palavra ao Deputado João Branco que apresentou a seguinte 

declaração: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A bancada do Partido Socialista vem deste modo congratular o Executivo pela 

concretização do primeiro centro de estágios nacional de “trail running” e BTT, numa 

parceria com a Associação Abútrica, os Baldios de Vila Nova e a Junta de Freguesia de Vila 

Nova. Este projecto, que ainda esta numa primeira fase, é uma mais-valia para o concelho na 

medida em que será uma promoção da região e dos recursos naturais existentes na serra, e 

uma resposta eficaz à procura cada vez maior de atletas que treinam nesta zona. ---------------   

No último evento da Associação dos Abutres estiveram inscritos mais de 1500 

participantes e cerca de 4000 visitantes, um número significativo para divulgação do nosso 

concelho e afirmando Miranda do Corvo como um destino de excelência para a prática de 

desportos ligados à Natureza. É também de realçar que estes são os primeiros percursos com 

sinalização específica no “trail running”. ------------------------------------------------------------------       
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É de salientar também que a elaboração desta estrutura estava já inserida no 

Orçamento e nas Grandes Opções de Plano para o presente ano.” -----------------------------------  

  De seguida foi dada a palavra ao Deputado Paulo Silva que relembrou novamente a 

importância da execução de lombas na estrada das Meãs. ---------------------------------------------  

Falou no terreno onde antigamente esteve instalado o dispensário, mencionando que 

existia um pré-acordo com o executo anterior com a Segurança Social, no sentido da Câmara 

poder tratar daquele espaço, sabendo que não é necessário realizar um grande investimento.  

Foi com preocupação que referiu que neste local se começam a juntar grupos 

problemáticos e que com o intuito de resolver esta grave questão de segurança, referiu que 

se fosse possível tomar posse e com um investimento muito curto que passaria por retirar as 

vedações e limpar o espaço transformando o espaço num local de passagem. ---------------------  

Salientou novamente que este local, é mais um onde se começam a juntar grupos de 

pessoas que intimidam quem passa. ------------------------------------------------------------------------   

Relativamente ainda à segurança, mostrou-se preocupado com a constante falta de 

segurança, alertando que esta questão afasta quem pensa vir para cá. -----------------------------  

Referiu que este problema não é só de hoje, mas tem que ser resolvido. Disse que os 

assaltos na feira são constantes, sendo certo que atinge sobretudo pessoas idosas. No 

entanto, nos últimos tempos, segundo o Deputado, atinge também residências e lojas, não 

esquecendo a frequência dos “grupos” em determinados locais da vila. ----------------------------  

  Salientou que é necessário adoptar as medidas necessárias para tentar dissuadir 

estas pessoas de se juntarem nestes locais, cujo objetivo é tentar fazer mal a pessoas e a 

bens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que neste momento Miranda, está a ser falada por um aspecto muito negativo 

que se prende com a segurança e que este assunto o preocupa bastante. Preocupa-se 

especialmente como cidadão e como pai, mas também por todas as pessoas. ---------------------  

Sugeriu que o patrulhamento passe a passar nos locais mais problemáticos e que a 

preocupação relativamente à segurança, deve ser a preocupação de todos. -----------------------  

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

da Câmara, que passou a prestar os esclarecimentos necessários. -----------------------------------    

 Começou por agradecer ao Deputado José Taborda pelo excelente trabalho 

desenvolvido e empenho demonstrado, tendo representado o município com responsabilidade 

e dignidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Deputado Hugo Cabral, referiu que partilha 

inteiramente do que disse e que é intenção de toda a gente de que o projeto dos empresários 

avance. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Registou com grande agrado as ideias mestras que deixou sobre o futuro programa de 

apoio à criação de novos postos de trabalho e que já era algo em que tinham pensado. Disse 

que é uma ideia interessante, que estão a estudar e que logo que possível será aprovada na 

Câmara Municipal e Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção da Deputada Fátima Ramos, reafirmou que o que tinha dito na 

altura, diria hoje de igual modo, sem retirar uma única vírgula.--------------------------------------  

Salientou que esse processo foi desencadeado na reta final do mandato, quase a meio 

do ano e, na sua opinião, o normal seria que o tivesse sido no início de 2013 e que a 

esmagadora maioria dos municípios, só em 2014 é que contratou ROC’s. ---------------------------    

Referiu que compreende, que por uma questão de transparência isso pudesse ter sido 

feito em anos anteriores, mas que a começar em 2013, teria de ser no início do ano, e que 

foram essas as razões que estiveram patentes na sua decisão na Câmara Municipal. -------------     

Sobre o Mosteiro de Santa Maria de Semide, congratulou-se pelas notícias recentes. 

Acredita que as obras irão avançar e que talvez daqui a um ano tenhamos a obra concluída. 

Salientou que a Câmara Municipal já acautelou esta situação e que poderá verificar que além 

da verba prevista para este ano, colocaram mais um reforço indefinido para o caso de ser 

necessária uma ajuda suplementar em termos de orçamento. ----------------------------------------      

Sobre a intervenção da Deputada Fátima Ramos e do Deputado Mário Gama referente 

ao índice de transparência municipal, em nome da Câmara Municipal, mas sobretudo em 

nome dos funcionários, agradeceu as palavras e informou que lhes iria transmitir as mesmas. -  

Informou que o trabalho que tem sido feito e que este ano já se traduziu numa 

melhoria, possa ter continuidade, de forma extraordinária e dedicada como aliás o têm feito, 

principalmente aqueles que estão mais ligados a este índice de transparência municipal e 

desejou que no próximo ano se possa ainda alcançar melhores resultados. -------------------------  

Em relação à intervenção do Deputado Luís Martins, sobre o Altar-mor da Igreja, 

referiu que ainda esta semana recebeu um telefonema do Sr. Padre Pedro e que já houve 

autorização das entidades competentes para a realização dos trabalhos de reabilitação ao 

Altar-mor e está certo que a Câmara tem obrigação de fazer um enorme esforço financeiro 

para apoiar a recuperação do Altar-mor e do tecto da Igreja, uma vez que fazem parte do 

património de todos os Mirandenses e em especial de todos os Semidenses. -----------------------    

   Referiu que se eventualmente se conseguir ter alguma fonte de financiamento será 

muito bom para todos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre as obras das Águas do Mondego, referiu que subscreve na íntegra o que o senhor 

Deputado Luís Martins referiu, que concorda com as suas preocupações, contudo há um 

projeto. Disse que tem a impressão que terá havido essa ideia de mudar o traçado, que a 
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União de Freguesias também atuou nesse sentido, mas não terá havido entendimento sobre a 

alteração de traçado naquela zona. -------------------------------------------------------------------------  

Desejou que a obra avance sem percalços e que não coloque em causa o património 

existente, nomeadamente a Torre Sineira e os muros, mas que caso algo aconteça, todos 

sabemos que a responsabilidade será ou do promotor da empreitada, as Águas do Mondego, ou 

do empreiteiro. Referiu que se isso acontecer, termos de exigir a correção imediata. -----------  

Salientou que registou a preocupação do sensor dos semáforos na Ponte do Cabouco e 

referiu que já tem conhecimento que há muitos automobilistas que não param no sítio correto 

e que depois estão muito tempo a aguardar pelo sinal verde para avançar. Admitiu que é 

necessários mudar o sensor para trás, ou então, e dado que a obra já foi entregue, terá que 

ser a Câmara Municipal assumir a responsabilidade em colaboração com a Câmara Municipal 

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

Referiu que a outra solução passa por colocar lá uma mensagem para os 

automobilistas avançarem mais uns metros, que não sendo a desejável, poderá ser uma 

solução temporária. --------------------------------------------------------------------------------------------          

Sobre a intervenção do Deputado Reinaldo Couceiro, nomeadamente sobre a 

iluminação do Mosteiro, referiu que esteve a falar com o Sr. Verdial sobre o assunto e que 

como o Deputado tem conhecimento, ainda durante o mandato anterior foi adquirido parte 

do material. Disse que este executivo já procedeu à aquisição do material restante, mas 

entretanto, o Sr. Verdial referiu que a instalação não pode ser executada com este estado de 

tempo, pois a humidade impede a realização do trabalho. ---------------------------------------------   

Sobre o Largo de São Caetano, referiu que irá pedir aos serviços técnicos para 

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

Em relação à questão do saneamento na União das Freguesias de Semide e Rio de 

Vide, referiu que a empreitada está em marcha e o saneamento do Senhor da Serra tem uma 

dotação total para a empreitada nas GOP, que está em fase de consignação e espera que 

possa ser consignada ainda este ano. -----------------------------------------------------------------------  

Salientou que estão a estudar a possibilidade de incluir numa nova candidatura que 

surgiu muito recentemente no POVT. -----------------------------------------------------------------------    

Sobre a questão de iluminação da Sr.ª da Piedade de Tábuas, informou que o processo 

está a decorrer e que terá que ser através de empreitada. --------------------------------------------  

Sobre o muro da Casa das Artes, referiu que ao contrário do que tinha afirmado, pois 

não estava convenientemente informado, o muro é da responsabilidade do empreiteiro, 

tendo-lhe já sido comunicado para o repor. ---------------------------------------------------------------  
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Sugeriu que a Deputada Verónica Simões verifique as questões que levantou, 

nomeadamente sobre o vidro partido e a iluminação do Calvário, para depois poder conversar 

sobre estes assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que o vidro já está colocado e a iluminação já está ligada, com a exceção de 

três luminárias que o empreiteiro ficou de colocar. -----------------------------------------------------  

Salientou que o processo do vidro partido, foi um processo demorado. Reconheceu 

que numa situação normal deveria ter demorado menos tempo, mas que tal só aconteceu, 

pois trata-se de um vidro especial e não é uma empresa qualquer que coloca um vidro 

daquele tamanho. Disse que houve problemas no procedimento que impediram que o processo 

se desenrolasse nos prazos normais. ------------------------------------------------------------------------    

Referiu que foi um conjunto de situações que desencadearam o atraso na resolução, 

mas que não foi o desejado pelo executivo. ---------------------------------------------------------------        

Sobre as questões de segurança levantadas pelo Deputado Carlos Marta e Paulo Silva, 

referiu que todos partilham dessa preocupação. ---------------------------------------------------------  

Informou que recentemente esteve a falar com o Sargento Santos Gil e este deu-lhe 

conhecimento de algumas detenções sobre questões de crimes graves e de outras sobre 

crimes menos graves. Congratulou-se pela resolução de algumas destas situações. ---------------  

Referiu que a pequena criminalidade não deixa de ser muito importante pela 

dimensão que está a ter em Miranda do Corvo. Salientou que esta situação verifica-se um 

pouco por todo o país e que é fruto da crise que teima em não passar. -----------------------------  

Informou que pretende promover uma reunião com os órgãos competentes a que a 

Câmara pertence para pelo menos analisar os números em termos de registo para avaliar e 

comparar se houve um aumento significativo desde 2013. ---------------------------------------------   

O Sr. Presidente referiu que na sua opinião, nos últimos tempos têm-se verificado um 

agravar dos problemas de segurança no nosso concelho, mas que também importa verificar a 

situação dos concelhos vizinhos. -----------------------------------------------------------------------------  

Respondendo ao Deputado Carlos Marta sobre o passadiço da Volta da Costa, referiu 

que os sinais de degradação são visíveis, existem e que são uma preocupação do executivo, 

tanto que a dimensão dos estragos é tal que estão a equacionar lançar uma empreitada para a 

requalificação do passadiço, uma vez que o mesmo já tem muitos anos e precisa de uma 

intervenção global que lhe aumente o período de vida útil. -------------------------------------------  

Sobre a iluminação da Sr.ª da Piedade de Tábuas, referiu que embora já tenha 

respondido é importante salientar que são inúmeros, talvez milhares, os pequenos problemas 

que têm para resolver e que é humanamente impossível resolver tudo de uma só vez. ----------   
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Admitiu existirem falhas, mas têm tentado responder aos mais prioritários, dando 

como exemplo o facto de na semana passada terem sido confrontados com a necessidade de 

desativar um reservatório que abastece grande parte da vila, com carácter de urgência, uma 

vez que nesse mesmo dia verificou-se que este tinha raízes dentro dele. ---------------------------  

Referiu que a intervenção foi rápida, colaboraram todos os serviços da Câmara e dos 

Bombeiros Voluntários que disponibilizaram uma cisterna o que permitiu desativar o 

reservatório o qual está neste momento a ser reabilitado pelos serviços camarários, 

salientando que estes funcionários que estão neste momento a desempenhar este trabalho, 

não podem fazer outro. Informou que esta situação foi a justificação para nos últimos dias ter 

existido alguma perturbação no abastecimento de água. -----------------------------------------------   

Referiu que este foi o exemplo de uma situação imprevista, que era desconhecida 

tendo sido necessário fazer uma intervenção pois estava em causa o abastecimento público de 

água. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o concurso de Montras de Natal, referiu que a proposta foi elaborada pelo 

Vereador Rui Godinho em completa sintonia com os restantes elementos do executivo e foi 

aprovada por unanimidade na Câmara Municipal e que foi alvo de elogios por todos os 

vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que registou a crítica construtiva sobre a questão da publicidade, mas que 

atendendo aos timings já não será possível alterar, mas que numa próxima edição possa ser 

considerada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a segunda intervenção do Deputado José Taborda, referiu que registou a sua 

preocupação sobre o trânsito junto ao Centro de Saúde, nomeadamente nos dias de mercado 

e que irá pedir à GNR, dentro dos poucos meios que têm, para que possam patrulhar mais 

aquela zona, nomeadamente nos dias de mercado, a fim de transmitirem mais segurança aos 

utentes do Centro de Saúde, mas que também a Câmara Municipal poderá fazer algumas 

intervenções ao nível da sinalização melhorando de forma substancial as condições de 

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

Sobre o projeto da Fundação ADFP, nomeadamente sobre o Hospital do Ceira e Dueça, 

lamentou o que o senhor Deputado referiu. Disse que tem o Senhor Deputado como uma 

pessoa empenhada, dedicada e que por norma não profere afirmações sem as validar 

primeiro, salientando que o que referiu não corresponde minimamente à verdade. --------------  

Salientou que o projeto está na Câmara Municipal em análise, que após essa análise 

por parte dos técnicos da Câmara e porque é um projeto com uma grande dimensão e 

complexidade, foi tratado de forma prioritária atendendo à sua relevância. -----------------------  
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Disse que numa primeira análise existia uma proposta de indeferimento, que 

acompanhou este processo de perto e sugeriu a realização de uma reunião com carácter de 

urgência com os técnicos da instituição. Nessa reunião foram pedidos elementos, mas esses 

elementos não estavam de acordo com o que terá sido solicitado. -----------------------------------  

Mencionou que não se pode aprovar na Câmara Municipal um projeto com um parecer 

de indeferimento dos técnicos. Referiu que existe empenho quer dos técnicos da Câmara e 

dos técnicos da fundação. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente disponibilizou-se para o Senhor deputado se deslocar aos serviços 

afim de lhe ser apresentado todo o dossier e para poder verificar com os documentos na sua 

frente que aquilo que refere é a mais pura verdade. ----------------------------------------------------  

Salientou que o executivo está totalmente empenhado para que o hospital seja uma 

realidade no mais curto espaço de tempo. ----------------------------------------------------------------  

Lembrou que existe um compromisso dos órgãos autárquicos de financiamento da 

construção do referido hospital e também do equipamento para o mesmo. ------------------------  

Sobre a intervenção do Deputado José Mário Gama, nomeadamente sobre o Voto de 

Louvor à Fundação ADFP, referiu que embora não possa votar, se associa de forma aberta, 

franca e solidária pelo aniversário da instituição. --------------------------------------------------------  

Referiu que a Feira da Caça foi uma primeira edição, que há aspectos que no próximo 

ano se podem melhorar, mas que para uma primeira edição não deixou de constituir uma 

aposta importante que é a questão do turismo cinegético. --------------------------------------------  

Agradeceu ao Deputado João Branco as palavras sobre o Centro de Estágio de Trail 

Running e BTT, que o projeto está em marcha numa iniciativa quadripartida e a que se 

poderão juntar outras entidades. Disse que a Câmara Municipal tem como parceiros, não só a 

Junta de Freguesia de Vila Nova, mas também os Baldios da Freguesia de Vila Nova e a 

própria Associação Abútrica sem prejuízo de outras entidade se associarem e poderem vir a 

colaborar neste projeto importante. ------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Deputado Paulo Silva, salientou que já fez referência à 

questão da segurança e que sobre as lombas nas Meãs é uma necessidade, bem como noutros 

locais da vila e que outro exemplo são os abrigos para passageiros. Referiu que atendendo às 

necessidades que são muitas, ficará mais económico para a Câmara Municipal avançar com 

esse processo num sistema de empreitada, uma vez que será mais rápido e financeiramente 

mais vantajoso para a Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------   

Agradeceu o alerta sobre o antigo dispensário e que a Câmara Municipal está 

totalmente disponível para aceitar o terreno para poder executar um ajardinamento e um 

acesso pedonal para a zona da estação.--------------------------------------------------------------------    
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O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Voto de Louvor à Fundação 

ADFP, para o qual alegaram impedimento as Deputadas Fátima Ramos, Verónica Simões e o 

Deputado Carlos Marta. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade o Voto de Louvor pelo 27.º 

aniversário à Fundação ADFP. --------------------------------------------------------------------------------  

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; 

Solicitou o uso da palavra o Deputado Nuno Lopes que depois de cumprimentar todos 

os presentes apresentou a seguinte declaração: ----------------------------------------------------------  

“Esta bancada ao ver o relatório de atividade desde a última Assembleia Municipal, 

não pôde deixar de reparar na informação relativa ao Clube de Empresários. ---------------------  

Consideramos inaceitável e gravíssimo o que se passou recentemente no nosso 

concelho, existindo uma clara discriminação feita pelo Sr. Presidente de Câmara, que embora 

pareça não se ter apercebido, está obrigado a ser presidente de todos os mirandenses.  --------  

Pelo que sabemos, um pequeno grupo de empresários tem vindo a juntar-se desde 

meados do ano passado. Até aqui, nada esta Assembleia pode ter a dizer sobre esta situação, 

uma vez que se tratam de encontros de esfera particular dos empresários. ------------------------  

Mais recentemente, este grupo resolveu formalizar a existência de um clube de 

empresários com o apoio da Câmara Municipal, tendo em conjunto, decidido realizar uma 

sessão pública na Câmara Municipal sobre o tema. ------------------------------------------------------  

Os convites para esta sessão foram feitos através dos serviços e e-mails da Câmara 

Municipal, com o convite expresso do Sr. Presidente. ---------------------------------------------------  

Antes de mais importa esclarecer de forma bastante clara que existe uma diferença 

substancial entre uma iniciativa privada e uma iniciativa pública ou em parceria com o 

público. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se os privados podem convidar quem querem para os seus eventos, ao público e neste 

caso à Câmara Municipal, cabe a obrigação de convidar todos os empresários mirandenses 

para as atividades organizadas por si. ----------------------------------------------------------------------  

Parece-me infeliz relembrar que todos pagam impostos por igual. -------------------------  

O problema é que o Senhor Presidente resolveu não convidar todos os empresários e 

comerciantes mirandenses, tendo convidado os atuais empresários que se encontravam com 

frequência e mais alguns que se incluem no seu núcleo de amigos. ----------------------------------  

Criticamos e lamentamos frontalmente esta postura discriminatória e sectária que 

escolhe a dedo os convites a fazer. -------------------------------------------------------------------------  
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Recordo que nomeadamente na Lousã, aquando da criação de um clube do género, a 

Câmara convidou todos os empresários, fazendo inclusivamente publicidade em meios de 

comunicação social e internet. ------------------------------------------------------------------------------  

Termino deixando a seguinte questão: se o Senhor Presidente fosse um dos 

empresários escolhidos, como se sentiria ao saber que a sua Câmara Municipal tinha tomado a 

atitude de não o convidar para esta sessão?” -------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra a Deputada Fátima Ramos que mencionou que 

consta nesta informação a aplicação de sinalização vertical em vários pontos do concelho. ----   

Sobre este assunto, salientou que continua por colocar a sinalização em relação à 

autoestrada e que tinham sido comprados pelo executivo anterior, um conjunto de diversa 

sinalização vertical, nomeadamente para os percursos pedestres, BTT e Trail que 

inclusivamente tinham sido alvo de uma candidatura e que essa sinalização nunca foi 

colocada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o Centro de Estágios de BTT e Trail, referiu que o mesmo estava previsto para o 

Gondramaz e que inclusivamente existia possibilidade de financiamento comunitário, pelo 

que questionou o Senhor Presidente o motivo que levou a mudarem para a Casa dos Reis. -----  

Salientou que com isto não está contra a mudança, e que quer apenas uma 

explicação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre as dúvidas da Deputada Verónica, referiu que elas têm toda a razão de ser uma 

vez que o vidro foi um assunto mencionado várias vezes nesta Assembleia Municipal, pelo que 

na informação do Presidente sobre a atividade da autarquia deveria constar que o vidro foi 

colocado, bem como a data da ligação da iluminação. --------------------------------------------------    

De seguida o Senhor Presidente da Câmara respondeu ao Deputado Nuno Lopes, 

dizendo que o que foi feito, foi em articulação com o Clube de Empresários num espírito de 

total independência. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que aquilo que é importante realçar é que os nossos empresários estão no 

caminho certo, que todos devemos estar unidos sem partidarismos a apoiá-los e sem 

protagonismos. Salientou que os únicos protagonistas nesta matéria são os empresários e que 

a Câmara deve estar por trás a apoiá-los e ajudá-los e que por essa razão não se publicou 

nenhuma noticia nos jornais sobre a reunião de trabalho.----------------------------------------------  

Deixou bem claro que o mérito é dos empresários e que por esse facto, estar a 

alimentar polémicas sobre se esqueceram do empresário “A”, “B” ou “C” não é de bom-tom.  

Referiu que já conversou com alguns e que justificou as razões que levaram a que 

alguns não tenham sido convidados. Referiu que ainda não existe uma base de dados com 
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todos os empresários do concelho, que são muitos, desde o pequeno comerciante ao grande 

empresário e que para ter esse levantamento exaustivo se demorava muito tempo. -------------  

Salientou que esta situação é idêntica à criação de uma associação que nasce numa 

aldeia, as quais começam com um grupo mais pequeno ao qual se vão juntando outros. --------  

Disse que ambiciona que esta entidade seja uma entidade com força e que promova o 

desenvolvimento empresarial do nosso concelho, pelo que é desaconselhável estar a 

alimentar polémicas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que a comissão instaladora é composta por três grandes empresários, jovens, 

dinâmicos e que merecem todo o nosso apoio. -----------------------------------------------------------  

Apelou para que não se alimentem polémicas e que se siga o caminho do 

associativismo para Miranda do Corvo e que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal 

ajudem em tudo o que for necessário para que seja uma aposta ganha para o futuro de 

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

Sobre a intervenção da Deputada Fátima Ramos, referiu que a informação que tem do 

Sr. Vereador Rui Godinho é de que não terá existido autorização da EP para colocar a 

sinalética relativa à A13 em zonas onde passa a estrada nacional. -----------------------------------  

Entende que nas ruas da nossa rede viárias temos autorização para colocar, mas que 

as queixas maiores referem-se às ruas dos nós de acesso à 342 que dá acesso ao nó da A13. ---  

Referiu que vai encontrar forma de colocar na nossa parte. ---------------------------------  

Sobre os caminhos pedestres, informou que a sinalização foi adquirida e que está para 

ser colocada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o Centro de Estágio, referiu que este projeto é uma evolução do anterior, uma 

vez que o anterior era apenas um Centro Estágio de BTT e este é Centro de Estágio Trail 

Running e BTT que ali terá condições mínimas para poder funcionar e no Gondramaz não 

teria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Referiu que a aposta deste executivo é na Casa dos Reis, sem prejuízo de no futuro 

poder vir a equacionar outra localização.------------------------------------------------------------------   

Referiu que o que importa aqui realçar é a união entre todos, não só da Câmara 

Municipal, mas sobretudo das entidades que podem e devem participar neste projeto. ---------  

Sobre o vidro, referiu que admitiu o atraso, mas contudo não é correto vir dizer que o 

vidro não estava colocado quando o mesmo já estava.--------------------------------------------------  

Ponto 6 - Fixação da Participação Variável no IRS a vigorar em 2015 - Deliberação 

Camarária de 31.10.2014. -------------------------------------------------------------------------  
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O Sr. Presidente de Câmara ressalvou o facto da Participação Variável no IRS poder 

ser fixada no máximo de 5%, bem como o facto do município ter assumido compromissos 

significativos em algumas áreas. -----------------------------------------------------------------------------  

Referiu que somos dos municípios com a Taxa de IMI mais baixa, a qual foi fixada em 

0,3%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que relativamente à Taxa da Derrama foi feito um esforço de conciliação na 

Câmara Municipal e decidiu-se acabar com a taxa até aos 150.000 euros de volume de 

negócios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que por forma a acautelar as receitas do município, e embora há um ano atrás 

se tenha mantido a participação variável no IRS de 4%, esta receita apenas vai ter efeitos 

práticos no ano de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que de acordo com a proposta apresentada, decidiram destinar o mesmo 

valor previsto no ano anterior para o Fundo de Emergência Social, acrescentando um reforço 

significativo para apoio às coletividades, investimentos, despesas correntes de atividades 

desportivas e culturas e obras a levar a cabo pelas Fábricas de Igreja. Frisou que este reforço 

já está previsto no Orçamento de 2015 mas que ainda não existe essa receita, uma vez que a 

mesma apenas irá ter efeitos práticos em 2016. ---------------------------------------------------------  

Em síntese a proposta vai no sentido de propor à Assembleia Municipal, uma 

Participação Variável no IRS de 5%, sendo que boa parte dessa receita será para alocar as 

referências apresentadas anteriormente. ------------------------------------------------------------------    

O Sr. Presidente salientou que a esmagadora maioria dos municípios da região 

aprovaram uma participação variável no IRS de 5% e aprovaram taxas de IMI bastante 

superiores a Miranda do Corvo, pelo que Miranda do Corvo é dos municípios que tem a mais 

baixa carga fiscal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida interveio o Deputado Horácio Santos, que apresentou a seguinte 

declaração: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Em 2012 o executivo da coligação PSD-CDS/PP aprovou a redução da participação 

variável no IRS para 4%. Numa altura de grandes constrangimentos foi entendimento do 

executivo que a Câmara Municipal deve contribuir para minorar as dificuldades financeiras 

das famílias, abdicando de algumas receitas. -------------------------------------------------------------  

A redução da taxa inseria-se numa estratégia para tornar o concelho mais atrativo 

para as famílias aplicando impostos baixos (IMI e IRS), criando apoios à natalidade e apoios a 

famílias numerosas, entre outros. ---------------------------------------------------------------------------  

É com algum espanto que verificamos que a presente proposta, para o ano de 

2015, representa um aumento da taxa para o valor máximo permitido, constituindo isso um 
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real agravamento da situação económica da grande maioria das famílias e um retrocesso 

numa política de alívio fiscal dos Mirandenses. -----------------------------------------------------------  

Ao contrário do referido pelo Sr. Presidente na reunião de câmara, não são apenas as 

famílias com maiores rendimentos que irão sentir este agravamento. De facto, quem paga IRS 

sã essencialmente as famílias de classe média. -----------------------------------------------------------    

Não aceitamos a posição de quase chantagem, imposta pelo executivo 

municipal, quando refere que o não aumento da taxa recairá sobre as coletividades e 

comissões fabriqueiras. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Recusamos que as coletividades e as comissões fabriqueiras sejam usadas como 

desculpa para serem aumentados os encargos das famílias. Trata-se de instituições que, antes 

de mais, estarão sempre ao lado das pessoas das suas terras, pessoas essas que verão o seu 

IRS agravado e as dificuldades do dia-a-dia aumentadas. -----------------------------------------------  

Considerando a boa situação financeira do município não se compreende que se 

aumentem os encargos das famílias. ------------------------------------------------------------------------  

Não aceitamos este agravamento nos impostos sobre o trabalho das pessoas e 

achamos no mínimo curioso que um executivo, que na campanha eleitoral que conduziu à sua 

eleição repetiu até à exaustão que as pessoas estariam em primeiro lugar, venha agora 

aumentar-lhes os impostos. -----------------------------------------------------------------------------------  

Lamentamos que a possibilidade de o município decidir sobre a taxa de IRS a aplicar 

não esteja a ser utilizada como um instrumento estratégico de promoção do Concelho para a 

atração de novos residentes, agora que até somos servidos por uma autoestrada. ----------------   

Pelo atrás exposto somos forçados a votar contra a proposta do executivo de fixação 

da taxa variável de IRS.” --------------------------------------------------------------------------------------  

A Deputada Celeste Cardoso interveio referindo que a CDU, nesta altura e por 

princípio, naturalmente irá votar contra qualquer aumento de imposto, no entanto sobre a 

exposição do Sr. Presidente e sobre o conteúdo da proposta, salientou que a mesma refere 

que há necessidades urgentes para satisfazer algumas despesas que justificam a proposta 

apresentada, mas que esse rendimento está já alocado à afetação da verba nos seguintes 

termos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

35.000 para apoio às coletividades desportivas e culturais; ----------------------------------  

30.000 para apoio às Comissões Fabriqueiras ----------------------------------------------------  

50.000 para o Fundo de Emergência Social ------------------------------------------------------  

Relativamente a este assunto, a Deputada acha que não estão em causa necessidades 

urgentes, mas sim reforços. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Referiu ainda que não estão mencionados os critérios de atribuição às coletividades 

desportivas e culturais, pelo que a CDU irá votar contra a proposta apresentada. ----------------  

 De seguida o Deputado Hugo Cabral salientou que em virtude da situação financeira 

que atualmente vivemos, ninguém, de ânimo leve irá desejar um aumento de impostos, no 

entanto e justificando uma potencial viabilização da proposta, referiu que a grande maioria 

dos concelhos do distrito optaram pela cobrança da taxa máxima. -----------------------------------  

Esclareceu também que em Dezembro de 2012 foi votado pela primeira vez a redução 

da participação variável do IRS, mas que só veio a ter efeitos práticos já no atual executivo. -  

Frisou que apenas as pessoas com uma coleta elevada e que pagam IRS é que vão 

sentir o aumento de impostos e que a proposta deve ser analisada em função de outras. -------  

Referiu que são contra qualquer tipo de aumento de impostos, mas que não se podem 

imiscuir ao esforço que o executivo fez em deixar de receber outras taxas, nomeadamente ao 

nível da Derrama, bem como a Taxa de Direitos de Passagem. ----------------------------------------  

Salientou que as famílias mais desfavorecidas e mais carenciadas têm tido foco e 

atenção por parte do executivo no sentido de lhes criarem algumas condições de apoio, ou 

seja, essas famílias nem sequer vão sentir os efeitos desta proposta, mas vão receber outros 

apoios em bens essenciais atribuídos por este concelho. -----------------------------------------------  

Neste sentido, realçou que o aumento de impostos é sempre nefasto, mas mais 

importante do que o aumento da carga fiscal, é a aplicabilidade da receita adicional. ----------  

Disse que não se pode esquecer o esforço feito no sentido do reforço do Fundo de 

Emergência Social e que também é importante perceber que existe um conjunto de 

colectividades que passam por grandes dificuldades e grandes problemas financeiros. ----------     

Referiu que é importante perceber a proposta apresentada e que esta medida não foi 

tomada de ânimo leve pelo executivo, mas que é por uma boa causa pois estamos a tirar às 

pessoas que pagam impostos, mas para dar em termos de apoios sociais às mais 

desfavorecidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que por essa razão, potencialmente, viabilizará a tomada de posição dos 

deputados do Partido Socialista. -----------------------------------------------------------------------------  

Concluiu dizendo que esta situação entende-se pelo carácter excepcional do contexto 

económico em que vivemos, mas que espero que no futuro se possa optar por uma redução 

sucessiva desta taxa. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Câmara referiu que espera que daqui a um ano se possa fazer 

uma reavaliação em função da evolução da economia do país e que era ótimo chegar à 

conclusão que se pudesse avançar para uma redução progressiva da Participação Variável no 

IRS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Reforçou que quando se fala da grande maioria das famílias, tal não corresponde à 

verdade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Convidou os senhores deputados a consultarem analisarem as tabelas de retenções na 

fonte no que respeita ao IRS, a qual depende das circunstâncias de cada um (se é casado, se é 

solteiro, se tem filhos, se é pensionista, se é deficiente).----------------------------------------------  

Deu os seguintes exemplos: -------------------------------------------------------------------------  

Um trabalhador dependente, não casado, com uma remuneração base até 585,00 

euros, sem filhos, não paga IRS; Se tiver um filho com uma remuneração até 595,00 euros 

também não paga IRS. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Um trabalhador dependente, casado, dois titulares, com uma remuneração até 585,00 

euros, não paga IRS, mas se tiver um filho o valor já vai até aos 590,00 euros; --------------------  

Um trabalhador dependente, não casado, deficiente, sem filhos e com uma 

remuneração até 1.290,00 euros, não paga IRS. ----------------------------------------------------------  

Um trabalhador dependente, casado, único titular, deficiente, sem filhos e com uma 

remuneração até 1.624,00 euros não paga IRS. -----------------------------------------------------------  

Um trabalhador dependente, casado, dois titulares, deficientes e com uma 

remuneração até 1.290,00 euros não paga IRS. -----------------------------------------------------------  

Dois pensionistas, ambos com reforma até 595,00 não paga IRS. ----------------------------  

Se for viúvo, pensionista, até 682,00 euros não paga IRS, mas se for deficiente os 

valores já sobem mais. ----------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Senhor Presidente deu alguns exemplos dos munícipes que pagam IRS: ---  

Um casal, com um filho, com rendimento base de 907,00 euros fica enquadrado no 

escalão dos 10%, o que corresponde a cerca de 0,91€ por mês. ---------------------------------------  

Referiu que por exemplo quem tiver um vencimento de 4.000,00 será enquadrado no 

escalão dos 30%, ficando obrigado a pagar mais 12,00 por mês. --------------------------------------  

Salientou que o verdadeiro impacto será para as famílias com grandes rendimentos, 

ou seja, as da classe média/alta e as da alta. ------------------------------------------------------------  

Referiu que o valor em causa são cerca de 65.000 euros e que se dividíssemos essa 

valor por todos os habitantes daria 0,42€ por mês a cada um, mas como acabou de 

demonstrar a esmagadora maioria não paga IRS, ou então paga muito pouco. ---------------------  

Salientou que o imposto não é para todos e sim para quem tem vencimentos elevados, 

mas que numa lógica de atratividade para Miranda do Corvo em termos futuros, que concorda 

com a redução gradual da participação variável no IRS. ------------------------------------------------  

Referiu que pela primeira vez, em dezembro de 2012, decidiram baixar a Participação 

Variável no IRS, pois anteriormente sempre usufruíram dos 5%. Em 2013 a câmara recebeu 5% 
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e que a decisão de baixar os impostos teve impacto apenas neste mandato. Acrescentou a isso 

a antecipação de rendas e receitas dos parques eólicos que entraram em 2013 e em 2014 

sofreram um corte brutal dessas receitas. -----------------------------------------------------------------  

Disse que concorda com o que a Sr.ª Deputada Celeste disse e subscreve o princípio 

base de não aumentar impostos, mas é preciso clarificar que se trata de uma proposta que 

interfere com famílias com altos rendimentos. -----------------------------------------------------------      

 A Assembleia Municipal deliberou por maioria com dez votos contra dos Deputados da 

Coligação do PSD-CDS/PP e dos Deputados da Coligação Democrática Unitária e com 15 votos 

a favor dos Deputados do Partido Socialista e do Presidente da Assembleia Municipal, aprovar 

a Fixação da Participação Variável no IRS a vigorar em 2015. -----------------------------------------  

A Deputada Fátima Ramos, apresentou a seguinte Declaração de Voto: ------------------  

“Gostaria de mostrar a minha indignação pelo aumento da carga fiscal deste 

município, situação que não era minimamente necessária. --------------------------------------------  

Basta olhar para os documentos financeiros que temos aqui presente e vimos o valor 

de disponibilidades da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------  

Em segundo lugar e relativamente ao argumento apresentado de que esta verba serve 

para ajudar as coletividades, não corresponde minimamente à verdade, porque esta verba vai 

ser recebida em 2016 e vamos aprovar hoje o Orçamento para 2015. --------------------------------    

Em terceiro lugar e relativamente às verbas dos parques eólicos, que foi o argumento 

apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara: requeiro aqui, que na próxima Assembleia 

Municipal seja presente o montante de rendas recebido por esta Câmara, este ano; o 

montante recebido o ano passado e o montante recebido em 2001 de rendas do parque eólico 

para vermos quem é que conseguiu as rendas do parque eólico. --------------------------------------  

É lógico que a Câmara anterior começou por dar benefícios ao nível do IMI. Neste 

momento a Câmara vai pagando empréstimos bancários, portanto a dívida de empréstimos 

bancários é menor, pelo que existem condições para ajudar as famílias. ---------------------------  

Por outro lado o argumento utilizado de quando o país estiver melhor é que se baixa a 

taxa de IRS, não tem o mínimo fundamento porque quando as pessoas estão a viver com mais 

dificuldades é que têm interesse em pagar menos IRS. -------------------------------------------------  

Pelo discurso do Sr. Presidente da Câmara, até parece que o governo do PSD está a 

impor uma carga fiscal muito pequena às famílias e sinceramente não é isso que eu sinto. -----  

Sinto que as famílias têm uma carga fiscal muito grande, foram as mais prejudicadas 

pelo facto do anterior governo ter deixado o país numa situação de pré-bancarrota.” -----------  

De seguida o Deputado José Miguel Correia apresentou a seguinte Declaração de 

Voto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Esta proposta do executivo camarário surge de uma necessidade de apoio social ao 

município. Como sabemos nos primeiros meses do Partido Socialista à frente dos destinos da 

Câmara uma das primeiras medidas foi o aumento do Fundo de Apoio Emergência, uma 

medida muito bem-vinda para a conjetura vivida nestes tempos, e ainda o compromisso de 

apoio às colectividades, muitas vivendo uma situação de aperto financeira prestes a encerrar 

as portas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

(Este 1% na participação variável no IRS) terá um impacto positivo na receita da 

Câmara que permitirá, além da manutenção da verba significativa de 50 mil euros para o 

Fundo de Emergência Social, um reforço de 35 mil euros para apoio às colectividades 

desportivas e culturais e ainda 30 mil euros destinado às comissões fabriqueiras. ----------------   

Vale a pena relembrar que somente em Dezembro de 2012 é que os actuais 5% de 

participação variável no IRS reduziram para 4%, sendo que esta redução só trouxe efeitos 

práticos para o ano de 2014, condicionando assim o trabalho deste executivo. --------------------  

Ao contrário do que se tem vindo a dizer, este aumento não irá prejudicar a situação 

económica das famílias, a Câmara não irá “tirar” dinheiro às famílias com baixos 

rendimentos, já elas com grande sobrecarga fiscal imposta por este governo, pois só irão 

sentir estes aumentos as pessoas com rendimentos mais elevados.” ---------------------------------     

Ponto 7 - Lançamento da Derrama a cobrar no ano de 2015 - Deliberação 

Camarária de 31.10.2014. -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara referiu que se conseguiu chegar a uma solução de 

consenso, de melhoria e que recebeu o apoio unânime de todos os elementos da Câmara 

Municipal, a qual, em síntese, passa por isentar de taxa de Derrama as empresas que têm 

volume de negócios até 150.000 euros e cobrar a taxa de 1,5% às empresas com volume de 

negócios superior a 150.000 euros. --------------------------------------------------------------------------  

Referiu que independentemente das empresas serem novas ou existentes, desde que 

criem este ano quatro novos postos de trabalho ou que aumentem aqueles que tinham em 31 

de Dezembro de 2013, independentemente do volume de negócios serem também isentas do 

pagamento da taxa de Derrama.  ----------------------------------------------------------------------------  

Salientou que esta medida irá incentivar as empresas a poderem aumentar os seus 

postos de trabalho em contrapartida da obtenção da isenção do pagamento da taxa da 

derrama. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que o documento contempla um quadro com impacto financeiro das isenções 

concedidas, o qual tem uma estimativa de menos 10.000 euros na receita da Derrama. ---------  

De seguida o Deputado Nuno Lopes apresentou a seguinte declaração: ------------------  
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“Em nome dos Deputados eleitos por esta bancada, gostaria de aqui publicamente 

deixar um agradecimento aos Vereadores eleitos pelo PSD e CDS na Câmara Municipal. ---------  

Caso estes vereadores não existissem, estaríamos hoje aqui a aprovar o fim da isenção 

da taxa de Derrama para as empresas com faturação até 150 mil euros. ----------------------------  

O executivo municipal liderado pelo Sr. Presidente parece obcecado em cumprir o 

ditado “bem prega Frei Tomás”. Como é possível que o Sr. Presidente enquanto Vereador da 

oposição tenha votado contra uma proposta de Derrama que tornava isentas as pequenas 

empresas e aplicava uma taxa de 1% para as empresas com faturação acima dos 150 mil euros 

e agora venha a apresentar propostas como a que fez na Câmara Municipal. ----------------------  

Desde que assumiu a presidência do município, o Partido Socialista mais não fez do 

que aumentar as taxas sobre as empresas e os mirandenses: colocou a Derrama nos 1,5%, 

pretendia acabar com a isenção para os pequenos empresários e acaba de aprovar um 

aumento da taxa de IRS para as famílias mirandenses. --------------------------------------------------  

A política levada a cabo por este executivo de completa falta de projetos e 

investimentos e de aumento de carga fiscal, apenas está a tirar competitividade ao nosso 

concelho, tornando Miranda e os mirandenses um absoluto marasmo.” -----------------------------  

O Deputado José Mário Gama felicitou o executivo e os vereadores de uma forma 

positiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que o que está plasmado no documento, foi objeto de uma discussão interna 

que levou os Vereadores do Partido Socialista e do PSD, a uma deliberação tomada por 

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

Referiu que a isenção irá ser motivadora para as novas empresas que se queiram fixar 

e que a criação de postos de trabalho também será motivadora para por exemplo algumas 

pessoas queiram criar o seu próprio negócio. -------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, deliberou, por maioria com oito abstenções dos Deputados da 

Coligação do PSD-CDS/PP e com dezasseis votos a favor dos Deputados da Coligação 

Democrática Unitária, dos Deputados do  Partido Socialista e do Presidente da Assembleia 

Municipal,  aprovar o Lançamento da Derrama a cobrar no ano de 2015. ---------------------------  

Ponto 8 - Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2015 - Deliberação 

Camarária de 31.10.2014. -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente de Câmara deixou uma palavra de agradecimento aos técnicos e 

colaboradores da Câmara Municipal os quais foram incansáveis no sentido de se conseguir 

apresentar esta proposta atempadamente, nomeadamente a tempo da mesma ser presente 

em sessão de câmara ainda no mês de Outubro. ---------------------------------------------------------  
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Referiu que em virtude de uma alteração à Lei, ao contrário dos anos anteriores em 

que havia um prazo diferente e mais facilitador, este ano houve necessidade de apresentar 

estes documentos quase dois meses antes, pelo que o esforço dos colaboradores foi notável. -  

Em relação aos documentos previsionais, além do Orçamento e das Grandes Opções 

do Plano, referiu que este ano há uma série de anexos que resultam da legislação recente e 

que integram todos os documentos. ------------------------------------------------------------------------  

Sobre a proposta e em traços gerais, informou que ao corte que existiu no Orçamento 

para 2014, a qual fez parte de uma estratégia que passava por num curto prazo avançar com 

um corte mais drástico o qual é imposto pela nova Lei das Finanças Locais. -----------------------  

Informou que era prática corrente, não só desta Câmara, mas de outras, ter 

orçamentos com receitas e despesas inflacionadas, ou seja, orçamentos pouco realistas, mas 

os quais tinham a vantagem de dar bastante flexibilidade em termos de gestão de execução 

orçamental ao longo do ano. Disse que a nova legislação obriga a uma atenção redobrada na 

medida em que as receitas inscritas têm limitações e por isso, como se está numa fase de 

transição entre quadros comunitários, comparativamente a 2014, a dotação global do 

orçamento, sofre um corte muito significativo na ordem dos 20%. -----------------------------------  

Realçou o esforço que o executivo está a fazer e que está vertido no Orçamento, e 

que se prende com o corte na previsão da despesa corrente em quase 7%, salientando que 

esta situação não facilita em nada a gestão da despesa corrente. ------------------------------------  

Referiu que a dotação global das funções sociais no que toca às GOP, correspondem a 

68%, ou seja, os principais investimentos. -----------------------------------------------------------------  

Disse que contam em ter um saldo de gerência bastante superior ao do ano passado o 

qual irá permitir, reforçar de forma bastante significativa os investimentos ao nível de 

capital. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que está disponível para responder às questões que os senhores Deputados 

pretendam colocar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra a Deputada Fátima Ramos que relativamente à 

intervenção do Sr. Presidente sobre o prejuízo dos parques eólicos, solicitou qual o montante 

de receitas do parque eólico previsto para o próximo ano. --------------------------------------------  

Questionou também, em relação às transferências do estado, qual a variação entre o 

montante do FEF e das transferências que o município vai ter no próximo ano, face ao valor 

que teve há dois anos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente interveio o Deputado José Alexandre para congratular o executivo da 

Câmara por ver inserido no Orçamento a dotação para um espaço multiusos em Vila Nova, 

salientando que é uma necessidade e uma ambição da população e da Junta de Freguesia. ----  



 

 

      

Ata 27-11-2014  
Nº 5  

36 

A Deputada Celeste Cardoso interveio tendo começado por introdutoriamente referir 

que os eleitos de Miranda do Corvo, têm por norma ser pessoas cordatas e optam 

normalmente por viabilizar orçamento e projetos do executivo, sendo certo que também aqui 

será esse o método utilizado. --------------------------------------------------------------------------------  

 Referiu que analisando o documento não conseguiu encontrar aquilo que é o projeto 

do Partido Socialista para Miranda. Disse que ouviu o Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova referir o multiusos, mas que na verdade não vêm obras significativas e que mostrem 

qual é o projeto deste executivo para Miranda. ----------------------------------------------------------  

Pediu que o Sr. Presidente da Câmara explicitasse onde estão essas obras e em 

particular o que está planeado em termos de saneamento básico e infraestruturas essenciais 

para o município. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Deputado José Mário Gama referiu os orçamentos são sempre muito 

exaustivos e muito técnicos, mas apercebeu-se que o Partido Socialista tinha um projeto 

eleitoral que focava vários aspetos os quais teve o cuidado de ir voltar a analisar. ---------------  

 Salientou que este executivo contemplou no seu programa, alguns projetos tais 

como: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A isenção de taxas de Derrama para as empresas com volume de negócios até 150.000 

mil euros ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obras de saneamento em várias localidades, que felizmente estão a avançar ou irão 

avançar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Feira da Caça ------------------------------------------------------------------------------------------  

Conclusão do PDM -------------------------------------------------------------------------------------  

Plano de Urbanização de Miranda do Corvo ------------------------------------------------------  

Planos de Urbanização de restantes redes de freguesias de outros lugares ----------------  

Parque industrial --------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que é evidente que as pessoas gostariam de ver muito mais, no entanto 

congratulou-se com o projeto avançar Miranda e que na sua opinião “Roma e Pavia não se 

fizeram num dia” e dado que muitos projetos estão para avançar ou estão em curso, 

congratulou-se por esse facto. -------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Senhor Presidente de Câmara agradeceu as palavras do Deputado José 

Mário Gama e do Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova. ------------------------------------  

Em relação à intervenção da Deputada Fátima Ramos e sobre as transferências da 

Administração Central, referiu que quer em termos correntes, quer em termos de capital os 

fundos sofreram um ligeiro aumento para 2015, contudo, o corte é semelhante ao que se 

verificou em 2014 comparativamente a 2013. ------------------------------------------------------------  
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Salientou que esta verba é referente à reposição de um corte feito anteriormente 

pelo Governo num período de crise e que não se pode encarar isto como um aumento. ---------  

Sobre os parques eólicos, referiu que a verba inscrita encontra-se no capítulo 6, 

admitindo que esteja ligeiramente empolada e que para apresentar um orçamento de 11,2 

não é fácil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Terminou dizendo que quando vier o relatório de contas de 2014 iremos verificar as 

receitas dos parques eólicos e iremos verificar que tivemos ter um corte brutal nas receitas, 

fruto da antecipação das rendas que entraram em 2013. -----------------------------------------------  

Referiu ainda que em 2015 poderemos ter uma execução orçamental próxima do valor 

que está no orçamento, mas que este ano não se conseguiu porque as rendas recebidas estão 

muito abaixo dos valores que seriam legítimos se não tivesse havido a antecipação de rendas 

futuras. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a questão apresentada pela Deputada Celeste Cardoso, referiu que a mesma se 

enquadra nas GOP. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Reforço o que já tinha dito, nomeadamente em reforçar o saldo de gerência para 

depois reforçar em termos de investimento, algumas empreitadas que estão inscritas nas GOP 

e que ainda não têm a dotação toral definida. -----------------------------------------------------------  

Recordou, na área da proteção civil e luta contra incêndios, o reforço do apoio aos 

Bombeiros Voluntários, aos quais se deu a necessária estabilidade financeira, na área social – 

ensino não superior e serviços auxiliares de ensino, referiu que as verbas são semelhantes às 

dos anos anteriores, embora com algum aumento em virtude dos transportes e refeições 

escolares. Sobre os serviços individuais de saúde referiu que a calendarização encontra-se 

dentro do calendário normal de concretização do hospital. --------------------------------------------  

Na ação social deu particular destaque ao Fundo de Emergência Social, que além do 

apoio às famílias, apoio à recuperação de habitações de famílias carenciadas e da 

comparticipação de entidade social tem duas novas vertentes: uma é o complemento em 

termos de cantina social e o projeto de teleassistência. ------------------------------------------------  

No ordenamento do território, chamou a atenção para um projeto que estão a 

aguardar e que se espera que tenha financiamento comunitário no âmbito do quadro 

comunitário de apoio que está a terminar. ----------------------------------------------------------------  

Referiu a Casa do Design, projeto que já vinha do anterior executivo e que 

entenderam concretizar, salientando que a sua concretização irá contribuir para a 

requalificação da zona histórica da vila para além de outros objetivos. -----------------------------    

Referiu também a dotação total para algumas obras que estão em curso como por 

exemplo o Calvário. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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No âmbito da Rede de Castelos e Muralhas Medievais, referiu que já estão inscritas 

algumas ideias novas que pretendem vir a candidatar e que já há um trabalho de 

desenvolvimento por parte dos técnicos da autarquia com esse objetivo. --------------------------  

No que toca ao saneamento, e tal como já tinha referido, no Senhor da Serra, o 

saneamento tem uma verba de 219.500 euros (para a parte dos coletores e saneamento, 

faltando a parte da remodelação da parte de águas que está inscrito na parte de águas). O 

Senhor Presidente referiu que se existirem fundos disponíveis, gostaria de consignar a 

empreitada ainda este ano.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou ainda uma série de empreitadas e projetos de saneamento 

complementados também com dotação na área de abastecimento de água e de rede viária e 

que embora não tenham a dotação total, são aquelas que pretendem reforçar com o saldo de 

gerência, tais como: saneamento em toda a zona de Lamas, concluir a rede de saneamento 

nos Moinhos, entre outras. ------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que em Vale do Açor e Vendas da Serra ainda não têm ETAR, que estão em 

construção duas ETAR’S e que falta a do Vale do Açor. -------------------------------------------------  

Referiu que estão inscritas ações para começar a desenvolver projetos de execução 

futura, nomeadamente Vila Flor e Meroucinhos. ---------------------------------------------------------  

Referiu uma série de verbas inscritas para conservação corrente, bem como um 

programa novo de redução das infiltrações nas redes de saneamento e que de algum modo 

tem a ver com o que estão a desenvolver na rede de abastecimento de água, salientando que 

na zona da vila já se conseguiram reduções substanciais das perdas. --------------------------------  

Ressalvou que a posição do atual executivo, com algumas divergências, é em tudo 

igual à do anterior executivo no que toca ao saneamento, nomeadamente no que toca à 

faturação excessiva de caudais pluviais e que de resto é comum a todos os municípios que 

estão no sistema das Águas do Mondego. ------------------------------------------------------------------    

Mencionou as necessidades urgentes, nomeadamente todo o sector sul que ainda não 

têm ligação às Águas do Mondego de todas as aldeias no sopé da serra (Tábuas, Espinho, 

Chapinha, Cadaixo, Vila Nova, Barbéns). -------------------------------------------------------------------  

Referiu que na parte dos resíduos sólidos também há uma verba inscrita para a 

aquisição de uma viatura. -------------------------------------------------------------------------------------  

Em termos de proteção de meio ambiente e conservação da natureza, referiu alguns 

projetos com dotação e outros que não têm dotação. --------------------------------------------------  

Referiu ainda que as funções económicas também existem muitas ações com dotação 

com uma verba significativa, não esquecendo a parte de indústria e energia onde estão 

incluídos os parques empresariais e zonas industriais. --------------------------------------------------             
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A Assembleia Municipal, deliberou, por maioria com dez abstenções dos Deputados da 

Coligação do PSD-CDS/PP e dos Deputados da Coligação Democrática Unitária e com catorze 

votos a favor dos Deputados do Partido Socialista e do Presidente da Assembleia Municipal, 

aprovar os documentos previsionais que contemplam a proposta de Orçamento Municipal para 

2015 e as Grandes Opções do Plano, bem como todos os elementos e documentos anexos, 

nomeadamente a autorização genérica para a assunção de compromissos plurianuais, de 

acordo com o previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA e do art.º 12.º do Decreto-Lei 

127/2012 de 21 de junho. -------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida a Deputada Fátima Ramos apresentou a seguinte declaração de voto: -----  

“Em 2013 viabilizámos a proposta de orçamento do atual executivo convictos que o 

mesmo seria realizado e cumprido. -------------------------------------------------------------------------  

A bancada do Partido Socialista justificava a diminuição do montante previsto com a 

necessidade de o tornar realista. ----------------------------------------------------------------------------  

Sabíamos que tínhamos deixado uma Câmara com uma boa situação financeira, com 

projetos, com concursos e com financiamentos comunitários aprovados. ---------------------------    

Estamos perante uma Câmara com maioria no executivo, na Assembleia Municipal e 

nas Juntas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Orçamento apresentado dá continuidade a muitas das obras e processos iniciados 

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

Na altura criticámos o pouco investimento previsto para os projetos culturais da Casa 

das Artes comparativamente ao investimento previsto para a Feira da Caça e para a Expo. ----  

Referimos também o facto de os senhores apresentarem poucos investimentos para 

saneamento contrariando as expectativas e as promessas que tinham feito à população. -------  

Estamos agora perante o Orçamento para 2015. Verificamos que este Orçamento é 

uma repetição do anterior. Pouca ambição, pouco investimento e muita despesa corrente. ----  

Num Orçamento de 11.202.184 € o senhor Presidente prevê gastar 7.382.625 € em 

despesa corrente, prevendo apenas o remanescente para despesas de capital ou 

investimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Os projetos de investimento mantêm-se, situação incompreensível porque os senhores 

praticamente não fizeram nada em 2014. -----------------------------------------------------------------  

A grande maioria dos projetos previstos são os projetos e as obras que o executivo 

anterior deixou: Calvário, Rota dos Castelos, Centro de Trail, saneamento do Senhor da Serra, 

Moinhos, Vale do Açor, Rua José Falcão, Jardim da Paz, Parque Aventura, Zona Industrial, 

etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Em relação ao saneamento do Senhor da Serra, alerto o Senhor Presidente que tem 

estado a violar um compromisso que existia em a Câmara e as Águas do Mondego. ---------------  

Na altura a Câmara, para que as Águas do Mondego avançassem com a construção da 

ETAR em Semide, assumiu o compromisso de lançar o concurso no Senhor da Serra e avançar 

com a obra o mais rapidamente possível. Passou um ano e não avançou. ---------------------------  

Projetos que os senhores criticavam, que apelidavam de não estratégicos, mas que 

felizmente continuam a manter: ----------------------------------------------------------------------------  

Projetos novos: a construção de um lavadouro na Feira da Sardinha e pouco mais. É de 

facto ridículo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------    

A apresentação deste projeto no século XXI, ajuda-nos a compreender algumas das 

vossas críticas à gestão que fiz enquanto presidente. Era de facto uma gestão cheia de sonho 

e ambição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para o local do lavadouro, propúnhamos um parque de estacionamento e um elevador 

que tornasse mais acessível a subida ao Calvário. --------------------------------------------------------  

Somos de facto muito diferentes. -----------------------------------------------------------------  

Os senhores pautam-se pela resignação, pelo comodismo e pela estagnação. ------------  

Optam por afectar a quase totalidade da receita em gastos correntes. --------------------  

Optam por aumentar o IRS, optam por aumentar a Derrama, optam por aumentar o 

número de chefias, Vereadores e contratação de serviços. Uma gestão muito mais cómoda, 

uma gestão que paralisa Miranda, procurando inclusivamente arrastar essa paralisação a 

outras instituições do concelho que pretende investir e caminhar. -----------------------------------  

Tenho pena. Nasci em Miranda e escolhi esta terra para viver e grande parte desta 

bancada vive em Miranda. ------------------------------------------------------------------------------------  

Sentimos tristeza a ver que os senhores até aqui não passaram de vendedores de 

sonhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por todas as razões mencionadas e porque não queremos de forma alguma contribuir 

para a ausência de obras no município, abstemos-mos pedindo aos senhores que trabalhem, 

que aproveitem as oportunidades deste novo quadro comunitário e do próximo e que 

colaborem com todas as instituições e com a comunidade civil, sem criarem utopias. -----------  

Dado que os últimos são os primeiros, uma palavra de apreço para todos os 

funcionários da autarquia pela paciência e persistência demonstrada na elaboração dos 

documentos, não deixando contudo de lamentar o facto, de terem deixado de apresentar o 

Plano Plurianual de Investimentos. --------------------------------------------------------------------------  
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Aliás, deixo o alerta ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, uma vez que na 

Ordem de Trabalhos está referido o Plano Plurianual de Investimentos e o mesmo não consta 

dos documentos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Deputado Hugo Cabral apresentou a seguinte Declaração de Voto: -------  

“O grupo de deputados do partido socialista não tem nenhuma questão de natureza 

técnica para colocar, e, à semelhança de anos anteriores, volta a realçar e felicitar o 

trabalho realizado pelo pessoal técnico da autarquia envolvido na elaboração do documento, 

destacando o rigor bem como a facilidade de consulta e compreensão. -----------------------------  

À semelhança do primeiro orçamento apresentado pelo atual executivo, destacamos 

de forma clara e inequívoca o realismo e rigor com que o mesmo foi elaborado, destacando-se 

a nova redução face a 2014 em cerca de 20%, o que em valores absolutos representa um 

decréscimo das receitas de capital em cerca de 2,9 milhões de euros (53% das receitas de 

capital). Tal redução resulta em primeira linha, decorrente das exigências legais na execução 

dos orçamentos, que vieram por exemplo, eliminar a possibilidade de incluir verbas 

respeitantes à venda de património no orçamento conduzindo várias vezes à construção de 

orçamentos utópicos e completamente desfasados da realidade a que correspondiam baixas 

taxas de execução. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Prova disso mesmo, foi a redução orçamental do orçamento em 2014, cerca de 2,3 M€ 

(- 14,1%) face a 2013, e a redução agora exposta. -------------------------------------------------------  

É por demais evidente que, aliado às imposição legais atrás referenciadas, num 

contexto de profundas limitações orçamentais donde resultou uma redução de transferências 

de verbas por parte administração central para as autarquias ao longo dos últimos anos, 

considerando o facto de estarmos num cenário de transição entre quadros comunitários de 

apoio que inviabiliza a apresentação imediata de candidaturas, o esforço no sentido de 

apresentar um orçamento ambicioso mas sobretudo coerente com os projetos e promessas 

realizadas aos Mirandenses é, indubitavelmente superior com o passado recente vivido pelo 

poder autárquico do país em geral, e o município de Miranda em particular. ----------------------  

Pese embora todas as dificuldades atrás enumeradas, o atual executivo mantém os 

compromissos assumidos pelo anterior executivo, alguns deles formalizados nos últimos meses 

de gestão que condicionam fortemente as dotações orçamentais para projetos que a bancada 

do PS consideraria mais pertinentes para o desenvolvimento económico do concelho, no 

entanto, a ambição de lançar as bases para novos projetos está bem presente nas Grande 

Opções do Plano para 2015. Quer ao nível das infraestruturas relevantes para o 

desenvolvimento económico do concelho, como são disso exemplo, o Parque Empresarial de 

Lamas, requalificação da zona industrial da Pereira, quer ao nível da construção de 
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infraestruturas básicas para a população, como o projeto "Multisserviços de Vila Nova", ou ao 

nível da execução de obra ao nível de saneamento básico e abastecimento de águas. A este 

nível, destacamos a obra que está para avançar do Saneamento do Senhor da Serra, a 

cabimentação de verbas para a realização dos projetos "ligações Alto Miranda Moinhos", 

"Sector Miranda Sul Vila Nova" e "Lamas / Casais de São Clemente", requalificação de 

reservatórios de água. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Outras das vertentes que constitui um eixo estratégico de desenvolvimento do 

concelho e que fez parte do programa eleitoral é a aposta no Turismo do concelho. A sua 

dinamização é de extrema importância, e a este respeito, verifica-se uma mudança 

significativa, muitas das vezes pequenas iniciativas ao nível de volume de investimento mas 

que são preponderantes na diferenciação e promoção do nosso concelho em termos turísticos, 

nomeadamente divulgação turística através da televisão " Programa Televisivo em direto do 

concelho", concretização de feira de caça e turismo e o lançamento de um centro de estágio 

para trail e BTT constituem alguns exemplos elucidativos. ---------------------------------------------  

Para que a estratégia de desenvolvimento possa ser bem-sucedida importa ser 

rigoroso e contido no que concerne à despesa corrente, e a este nível, a bancada dos 

deputados eleitos pelo Partido Socialista congratula-se com a previsão da redução de despesa 

corrente em cerca de 6.6%, o que é um sinal inequívoco e que nos descansa no que diz 

respeito ao esforço de contenção e redução de custos. -------------------------------------------------  

A este respeito gostaríamos de evidenciar o esforço e os investimentos que estão 

previstos na área da poupança energética com a construção requalificação da rede de 

iluminação pública de forma a minimizar os consumos energéticos e por exemplo o 

investimento num programa de detecção e reparação de fugas na rede de águas do concelho 

que permitirá igualmente a redução de consumos e consequentemente da factura a pagar. ----  

Por último, não obstante todos os projetos em curso e a ambição política que existe 

em concretizar e construir soluções para suprir as necessidades básicas do concelho, 

destacamos com agrado a preocupação social deste executivo nas mais diversas áreas e a 

continuidade cabimentação de verbas significativas para o Fundo de Apoio Municipal e às 

colectividades do concelho que prestam um serviço fundamental à população, sendo 

inequívoco o foco dado à área social, com a afectação na sua totalidade da receita adicional 

decorrente da alteração da % da participação variável no  IRS para estas áreas. ------------------  

Conscientes que o futuro não será fácil no que a captação de receitas diz respeito, 

mas crentes na ambição e espírito de compromisso que assumiu perante os Mirandeses, 

votamos favoravelmente este documento numa prova de confiança inequívoca e estímulo ao 

atual executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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P'lo grupo de deputados do Partido Socialista.” ------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal referiu que dado que foi levantada uma 

suspeição em relação à organização dos documentos. Afirmou que não foi nenhuma distração 

e que a Câmara recebeu uma circular da Associação Nacional de Municípios Portugueses que 

refere o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

“São muitas dezenas os Municípios que têm vindo a contatar a ANMP, em relação à 

elaboração do “Quadro Plurianual Municipal”, previsto no art.º 44.º da Lei n.º 73/2013 (Lei de 

Finanças Locais – LFL). -----------------------------------------------------------------------------------------  

O referido “Quadro Plurianual Municipal” carece da regulamentação estabelecida no 

art.º 47º. da mesma Lei, o qual dispõe que “Os elementos constantes dos documentos 

referidos no presente capítulo são regulados por Decreto-Lei, a aprovar até 120 dias após a 

publicação da presente lei”. ---------------------------------------------------------------------------------  

O Decreto-Lei a que se refere o art.º 47.º deveria pois ter sido aprovado até 3 de 

janeiro de 2014, sendo que, mesmo que fosse publicado nos próximos dias, não permitiria a 

sua aplicação pelos Municípios no processo de preparação dos documentos previsionais para 

2015, em curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acresce que, nos termos do n.º 3 do art.º 47º. da LFL, “os limites (a que se refere o 

n.º 2 do mesmo artigo) são vinculativos para o ano seguinte ao do exercício económico do 

orçamento.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora não podem os Municípios correr o risco de aprovar documentos vinculativos para 

2016 cuja regulamentação não existe. ---------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, a não tipificação de documentos com o conteúdo dos que estão em 

causa, impedirá a realização de quaisquer análises integradas e sujeitam os Municípios à 

posterior verificação discricionária do Tribunal de Contas, com os resultados desastrosos que 

são conhecidos pelos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------  

Assim, a ANMP entende não estarem criadas as condições legais para o cumprimento 

do art.º 44 da Lei n.º 73/2013, por omissão legislativa do Governo desde 3 de janeiro de 2014. 

A ANMP considera que o planeamento plurianual não poderá ter quaisquer 

consequências vinculativas para 2016, independentemente do caráter voluntário de qualquer 

exercício que os Municípios entendam desenvolver, no âmbito do respetivo processo de 

planeamento.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Deputada Fátima Ramos voltou a intervir referindo que sabe que a apresentação do 

Plano Plurianual de Investimentos, não é obrigatória e que é apenas um documento que ajuda 

a clarificar melhor a situação. -------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 9 - Transferência do Património da Assembleia Distrital de Coimbra para a 

CIM da Região de Coimbra. ------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal apresentou a seguinte Moção: --------------------  

“A Assembleia Distrital de Coimbra, acoberto de um ofício, sem data mas recebido 

nesta Assembleia em 13/11/2014, remeteu um conjunto de documentos que designou 

"Afectação da Universalidade", Decreto-Lei n.º 36/2014, de 26 de Junho. Acontece que 10 

dias antes da publicação desta legislação e após várias hesitações a ADC reuniu na Câmara 

Municipal de Coimbra tendo por maioria aprovado a transferência do património da ADC para 

a CIM da região de Coimbra. Votaram contra os Autarcas de Coimbra e Miranda do Corvo, 

precisamente aqueles em que os bens da ADC estão situados. ----------------------------------------  

Este património, que chegou até aqui, pelo menos nos últimos 50 anos sempre foi 

pertença da Junta Distrital, ou da ADC. --------------------------------------------------------------------  

A Lei através de alguns governantes sempre desejou extinguir estas Autarquias 

distritais, ignorando pura e simplesmente as consequências dessa infeliz decisão. ---------------  

Não conhecemos o teor da decisão, nem os próprios contornos da decisão que fez 

transitar todo este acervo de bens para a CIM da Região de Coimbra. Isso é de facto 

importante, mas não é totalmente relevante, a coberto de uma legislação controversa. --------  

No caso de Miranda do Corvo estão em causa cerca de 16 prédios rústicos, pequenas 

courelas ou terrenos de mato e pinheiro, talvez somente com valor simbólico para o 

território, onde se situam, mas de diminuto valor económico. ----------------------------------------  

Quanto património, neste contexto, não foi delapidado, anteriormente? -----------------  

Será justo perdermos esta oportunidade para fazer qualquer coisa, para inflectirmos 

esta situação?----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os autarcas de Miranda do Corvo, como os de Coimbra, opuseram-se contra a 

transferência, desejando que deveria prevalecer o principio da territorialidade dos bens. ------  

Não é pelo facto de todo este processo ter tido o desfecho que teve que o Município 

de Miranda do Corvo e nomeadamente a sua Assembleia Municipal mude de opinião, assim: - 

para além dos trâmites a seguir os terrenos sediados em Semide, Miranda do Corvo, deverão 

sempre, ser encaminhados para o Município de Miranda do Corvo, como parece justo. ----------  

Pelo facto da CIM poder eventualmente tomar decisões sobre tal matéria, entende-se 

que Miranda do Corvo não pode ser afastada da decisão final sobre a posse e propriedade 

destes bens. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim a Assembleia Municipal vota no sentido da intenção que sempre manifestou 

pela propriedade destes bens da ADC e que não sejam tomadas quaisquer decisões que não 
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vão ao encontro dos interesses legítimos de Miranda do Corvo, isto é, sem audiência de um 

parceiro que deve ser sempre ouvido. ----------------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 27de Novembro de 2014. -----------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Germano Mourato Leal Pinto(a).” -----  

A Deputada Fátima Ramos solicitou o uso da palavra para referir que relativamente 

aos terrenos de Miranda, face ao seu valor diminuto, concorda que de facto os mesmos 

fiquem património de Miranda, no entanto, relativamente aos terrenos de Coimbra e aos bens 

de Coimbra que são bens de elevado valor, já não concorda que os mesmos fiquem apenas 

para o município de Coimbra. --------------------------------------------------------------------------------  

Na opinião da Deputada, aqueles bens devem ser utilizados para o bem de todas as 

populações destes concelhos e que não se pode comparar os bens de Miranda com os bens de 

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

O Presidente da Assembleia Municipal referiu que não estão a analisar os bens de 

Coimbra e sim os de Miranda do Corvo e que os de Coimbra são outra situação. ------------------  

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Moção apresentada pelo 

Presidente da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Proposta de Alteração ao Regulamento de Atribuição de Subsídios às 

Associações Desportivas, Culturais e Recreativas do Concelho de Miranda do Corvo 

- Deliberação Camarária de 21.11.2014. -------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente de Câmara, referiu que esta proposta de alteração do 

Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações Desportivas, Culturais e Recreativas do 

Concelho de Miranda do Corvo, foi aprovada por unanimidade na reunião de Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que há uma comissão de ambas as forças politicas, que andou a trabalhar na 

revisão deste regulamento e que independentemente disso ainda não se conseguiram limar as 

arestas de forma a ter uma proposta de revisão mais ampla e mais ambiciosa. --------------------  

Todavia, informou que identificaram-se duas situações que era urgente resolver, 

salientando que o anterior regulamento, elaborado pelo anterior executivo, era de uma 

realidade diferente em que por exemplo, a modalidade do Futsal não tinha a dimensão que 

tem hoje e que por essa razão foi apresentada uma proposta de revisão minimalista sendo 

certo que o trabalho irá continuar. -------------------------------------------------------------------------  

Informou que tencionam apresentar no decurso do próximo ano, uma proposta mais 

abrangente e que contempla uma alteração no art.º 1.º. No art.º 13.º há a registar a inclusão 

do Futsal e dar-lhe a relevância que se dá ao Futebol de onze. ---------------------------------------  

Referiu que a alteração à proposta, teve como objetivo definir a comissão de análise.  
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Salientou que este trabalho é exigente pois contempla vária informação enviada pelas 

coletividades para que depois possam ser aprovados os apoios na Câmara Municipal. ------------  

De seguida interveio o Deputado Hugo Cabral que referiu que já anteriormente tinha 

dado algumas sugestões que do seu ponto de vista visavam adequar melhor à realidade do 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que algumas delas já estão previstas no presente regulamento como é o 

caso do Futsal, pois considera pertinente uma vez que há um grande número de atletas no 

nosso concelho a praticar esta modalidade. ---------------------------------------------------------------  

Disse que já anteriormente tinha alertado que quando uma coletividade realiza um 

jogo numa Federação Nacional, o custo é completamente diferente do que se realizasse num 

campeonato distrital e que se calhar o critério do número de jogos não lhe parece um critério 

justo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também não lhe parece justo o critério baseado no número de anos de atividade da 

Associação. Disse que compreende que se deva dar destaque ao número de anos de atividade 

da Associação e à história, mas que se calhar é exagerada a ponderação de 1%, até porque a 

Associação pode ter muitos anos de atividade e ter poucos atletas. Na sua opinião o apoio 

deve ser potenciado pelo número de atletas e de atividades desenvolvidas. -----------------------  

Referiu que também lhe parece importante referir neste regulamento as associações 

que se dedicam mais a atividades lúdico culturais, como por exemplo, a Filarmónica, os 

grupos de teatro, etc. -----------------------------------------------------------------------------------------    

De seguida o Deputado Carlos Marta referiu que como todos sabem, esteve muitos 

anos à frente da Rádio Dueça e sempre lutou contra a subsídio-dependência. ---------------------  

Referiu que se recusa a que as coletividades e associações vivam exclusivamente de 

subsídios, embora ache que os mesmos são fundamentais. ---------------------------------------------  

Salientou que embora concorde que este regulamento é abrangente, discorda de 

estarem a discutir apenas um ponto e que provavelmente terá que ser pensado de outra 

forma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Chamou a atenção para alguns pormenores tais como: não se pode comparar as 

coletividades que desenvolvem um trabalho desportivo com as outras coletividades. ------------  

Referiu que às coletividades que têm uma importância extraordinária, a Câmara 

poderá não subsidiar e fazer por exemplo um pagamento de serviço. -------------------------------  

Disse que em relação à rádio e ao Concurso das Montras, poderiam por exemplo ter 

dado um dos prémios em publicidade na rádio, ou eventualmente, por exemplo, as 

deliberações da Câmara passarem a ser lidas na rádio, à semelhança do destaque que têm no 

Mirante. Salientou que se eventualmente as deliberações passassem na rádio, resolveria um 
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problema à rádio na questão de um subsídio, retirando também um problema à autarquia que 

é subsidiar um órgão de comunicação social. -------------------------------------------------------------    

Na sua opinião, este regulamento deve ser pensado de uma forma abrangente e tendo 

em conta todas as especificidades. -------------------------------------------------------------------------  

De seguida interveio a Deputada Celeste Cardoso que referiu que este regulamento 

nasceu torto e que na sua opinião só se irá endireitar quando foi totalmente revisto. -----------  

Referiu que por ser presidente da Associação Teatral “Os Filhos do Palco”, não está 

impedida de falar e que como eleita da CDU tem o direito de defender o facto de por 

exemplo a revista “Ó da Guarda” ter sido vista por 3226 espectadores. -----------------------------  

Salientou que a Associação Teatral “Os Filhos do Palco” não funciona com sócios e 

que se for esse um dos critérios, o mesmo está profundamente errado. ----------------------------    

Questionou porque é que é tão urgente fazer-se uma alteração cirúrgica ao 

regulamento em matéria desportiva e porque é que não foi importante fazer-se uma 

alteração cirúrgica em relação às associações culturais.------------------------------------------------  

Informou que a Associação Teatral “Os Filhos do Palco” recebeu um subsídio de 195 

euros e que eventualmente poderá fazer uma prestação de serviços, tal como o Deputado 

Carlos Marta referiu, mas que a questão não é essa uma vez que essas são opções politicas e 

um regulamento não pode ser opções políticas. ----------------------------------------------------------  

Relativamente à proposta, não entende a urgência nem a alteração apenas às 

associações desportivas. Disse que a mesma está completamente descontextualizada e que 

não há nenhum tipo de fundamentação. -------------------------------------------------------------------   

Disse que também não entende o porque de uma comissão de análise, sendo certo 

que esta não tem importância nenhuma e que apenas tem que aplicar o regulamento. ----------  

Deu como exemplo a Associação Cultural e Progressiva de Vale da Silva, que numa 

aldeia de 26 pessoas tem um papel importantíssimos, bastando para isso lembrar os “Mistérios 

da Floresta”, a “Arte na Aldeia” e que com este regulamento esta associação recebe zero. ----  

Por fim disse que iria votar contra a proposta e que a mesma é absolutamente 

impensável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida interveio o Deputado Hugo Cabral que referiu que não sabe qual a 

pertinência ou urgência na aprovação deste regulamento, mas que lhe parece fundamental 

que o regulamento apoia as coletividades e que quanto mais critérios ele tiver mais 

transparência tem. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Acredita que haja aspectos que possam ser melhorados, mas que votar contra porque 

não está de acordo com o regulamento, lhe parece um argumento curto. --------------------------  
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Disse que o regulamento deve ser melhorado e que em vez de atribuir critérios de 

percentagem se pode estabelecer critérios de ponderação. -------------------------------------------    

O Presidente de Câmara referiu que o Regulamento inicial foi aprovado pelo executivo 

anterior e que na altura mostrou algumas reservas, contudo havia a necessidade e ter um 

regulamento e o mesmo foi aprovado e está em vigor. -------------------------------------------------  

No entanto, no âmbito desse processo, chegou-se à conclusão que se deveria incluir 

todas as correções sugeridas que o tornem mais perfeito e mais justo, pelo que surgiu a 

necessidade de fazer algumas alterações mais urgentes, nomeadamente a questão do Futsal, 

pois estava incluído nas Outras Modalidades e recebia muito pouco em termos de subsídio. ----  

Salientou que o trabalho não está terminado e que o que se pretende é corrigir e 

melhorar o regulamento considerando todas as sugestões. ---------------------------------------------  

De seguida o Deputado Carlos Marta referiu que concorda que o futsal é um 

fenómeno e que potencia o concelho, mas que não é necessário alterar o regulamento uma 

vez que a modalidade está presente na Casa do Povo e na Fundação ADFP, e que estas 

coletividades recebem subsídios e o senhor Presidente tem legitimidade para aumentar os 

subsídios sem ter que particularizar e que se a coletividade é subsidiada no âmbito da sua 

atividade desportiva aumenta-se o subsídio. --------------------------------------------------------------   

  A Deputada Fátima Ramos referiu que antes da aprovação deste regulamento, era 

habitual realizarem-se protocolos mediante o número de espetáculos. -----------------------------  

Mencionou que posteriormente decidiu-se elaborar um regulamento e a criação de 

uma comissão de análise que era composta pela Vereadora Ana Gouveia, técnicos da Câmara 

e um Vereador da área de educação e cultura. -----------------------------------------------------------  

Referiu que um regulamento deste género tinha que conter erros, mas que se algo 

está errado deve-se corrigir e melhorar. -------------------------------------------------------------------  

Disse que na sua opinião o Regulamento deve ser revisto e melhorado para ser o mais 

objetivo possível. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, deliberou, por maioria com oito abstenções dos Deputados da 

Coligação do PSD-CDS/PP, dois votos contra da bancada dos Deputados da CDU e com catorze 

votos a favor dos Deputados do Partido Socialista e do Presidente da Assembleia Municipal, 

aprovar a Proposta de Alteração ao Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações 

Desportivas, Culturais e Recreativas do Concelho de Miranda do Corvo. -----------------------------   

De seguida a Deputada Celeste Cardoso apresentou a seguinte Declaração de Voto: --  

“Relativamente a esta proposta, os eleitos da CDU votam contra, porquanto a mesma 

está completamente descontextualizada e não fundamentada. ---------------------------------------  
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Os eleitos da CDU discordam e já o disseram, deste regulamento, mas não é por isso 

que votam contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Votam contra por não se entender o porquê desta alteração cirúrgica relativamente 

às associações desportivas e não têm nada contra as associações desportivas. --------------------  

Por outro lado não vimos razões para que não pudesse ser feito atempadamente a 

alteração do regulamento. A questão não é política, a questão é que este regulamento tem 

critérios que a nosso ver são errados e que estão mal densificados. Um exemplo prático é 

relativamente aos critérios que prejudicam as associações culturais e recreativas que não 

funcionam com base em associados. ------------------------------------------------------------------------    

Votamos contra, porque a proposta não está fundamentada, não se entende e os 

critérios do regulamento estão errados.” ------------------------------------------------------------------  

De seguida interveio o Deputado Nuno Lopes, que apresentou a seguinte declaração 

de voto:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Os Deputados eleitos por esta bancada decidiram abster-se nesta votação por 

entenderem que apenas o executivo têm os elementos necessários para tomar uma decisão 

destas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A nós o que nos preocupa verdadeiramente é que o Regulamento de Apoio às 

Coletividades seja justo e aplicado com total equidade. -----------------------------------------------  

O que queremos e exigimos é que o executivo trate todas as associações e 

coletividades por igual, não utilizando este regulamento para favorecer uns e prejudicar 

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

Aproveito esta votação para exprimir uma opinião desta bancada. -------------------------  

Sabemos que o Senhor presidente tem vontade de fazer uma reforma mais ampla 

deste regulamento. Concordamos em absoluto. Caso entenda avançar com a mesma e após 

uma busca pelos vários regulamentos aplicados em diversos municípios, esta bancada gostaria 

de sugerir um regulamento mais específico, um regulamento que funcione não por 

percentagem, mas por valor exato. -------------------------------------------------------------------------  

Entendemos que um regulamento que defina à partida o valor exato a atribuir a cada 

equipa, a cada modalidade consoante as divisões e o valor exato, também definido à partida 

às atividades e eventos realizados pelas associações e coletividades no âmbito cultural e 

recreativo, com os critérios bem definidos, seria um regulamento mais justo para todos.” -----          

De seguida o Deputado Hugo Cabral apresentou a seguinte Declaração de Voto: -------  

“A bancada dos Deputados eleitos pelo Partido Socialista, decidiu votar 

favoravelmente a alteração a este regulamento por considerarmos uma evolução face ao 

regulamento anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Depreendemos pelas posições assumidas, bem como pelas declarações de voto que há 

unanimidade em termos de posição por parte das forças politicas aqui presentes, que 

entendem que existem critérios que deveriam ser alterados, existem critérios que deveriam 

ser melhorados, nós também somos dessa posição. ------------------------------------------------------    

A nossa posição de votarmos favoravelmente este regulamento baseia-se no facto de 

acharmos que está mais evoluído face ao regulamento anterior. -------------------------------------  

Estaremos como sempre estivemos disponíveis para alterar e melhorar este 

regulamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Chamamos também a atenção para o facto de se ter insinuado que a base para alterar 

este regulamento seria o apoiar uma determinada coletividade, mas atendendo às explicações 

dadas por este executivo, parece-nos importante esta alteração no sentido de permitir ou de 

inviabilizar que mais uma associação entre em dificuldades sérias.” ---------------------------------  

Ponto 11 - Proposta de Alteração ao Regulamento da Feira das Velharias e 

Antiguidades do Concelho de Miranda do Corvo - Deliberação Camarária de 

21.11.2014. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara sugeriu que uma vez que quem acompanhou este 

processo foi o Vereador Rui Godinho, solicitava que o mesmo pudesse intervir para explicar a 

proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Vereador Rui Godinho que 

começou por explicar que em 2013 a entidade organizadora, bem como a maior parte dos 

vendedores feirantes da Feira das Velharias. -------------------------------------------------------------  

Referiu que havia uma intenção de realizar a feira com mais frequência na Praça José 

Falcão, mas que o único impedimento para tal seriam as condições atmosféricas, o que 

originou a alteração ao n.º 2 do regulamento o qual referia que a Feira das Velharias se 

realizava sempre na Praça José Falcão e em caso de condições atmosféricas adversas é que se 

realizaria no Mercado Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  

Informou que após um ano e várias reuniões com a entidade parceira da Feira das 

Velharias e do feedback dos vendedores, os mesmos informaram que a decisão não estaria a 

resultar e que necessitam de uma estabilidade em relação ao local onde se realiza a feira, 

pelo que pediram novamente para que esse artigo fosse alterado à semelhança do que estava 

anteriormente, ou seja, 4 meses no Mercado Municipal e 8 meses na Praça José Falcão. --------     

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado José Taborda, tendo apresentado a 

seguinte declaração: -------------------------------------------------------------------------------------------  

Exmo. Sr. Presidente de Câmara, ------------------------------------------------------------------  
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É com um misto de satisfação e tristeza que vemos a proposta que hoje apresenta a 

esta assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se, por um lado, esta bancada fica feliz por vir agora admitir que sempre tivemos 

razão quanto à regulamentação da localização da Feira das Velharias, por outro fica triste por 

ver este executivo maltratar uma feira que tanto tem dado a este concelho. ---------------------  

A única razão que encontramos para a instabilidade provocada nesta feira, é o facto 

de os senhores, quando entraram na câmara municipal, terem tido a obsessão de mudar 

alguma coisa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Infelizmente escolheram, também neste caso, o alvo de mudança errado. ---------------  

Devido à vossa inexperiência, a Feira das Velharias acaba por perder qualidade. A 

instabilidade sentida, devido às constantes alterações de local (muitas vezes em cima da hora 

e sem preparação), levaram à desmotivação de feirantes, comerciantes e, claro, das centenas 

de visitantes que vêm ao nosso concelho devido a este evento.---------------------------------------  

Então para fazer face ao descontentamento dos feirantes, resolveram fazer um" 

referendo" para perceberem que realmente estavam errados! ----------------------------------------  

Não posso no entanto deixar de lamentar, que a Câmara Municipal continue a 

compactuar com a descaraterização da Feira das Velharias e colecionismo, cada vez mais 

adulterada, parecendo apenas e só mais um dia de mercado semanal! ------------------------------  

Esperamos, sinceramente, que esta alteração, que mais não faz do que repor a 

situação que encontrou à chegada ao município, seja suficiente para devolver o brilho e a 

tranquilidade que a autarquia tem a  obrigação de dar a esta feira. ---------------------------------  

Pelas minhas palavras já terá percebido que é intenção desta bancada, por coerência, 

votar a favor desta proposta de alteração. No entanto, é com curiosidade que aguardamos a 

votação da bancada majoritária que suporta o seu executivo. ----------------------------------------  

Esta curiosidade tem uma forte razão de existir. Recordamos que em política, e para 

bem servir as populações, é essencial ter memória. -----------------------------------------------------  

Na reunião de 20 de dezembro de 2013, a deputada Fátima  Ramos, e eu próprio, 

apelámos para que o regulamento, no que tocava à localização, se mantivesse intacto, 

alegando, nomeadamente, questões meteorológicas, a questão da previsibilidade, da 

equidade no comércio e das óptimas condições que agora a praça da Liberdade oferece. -------  

Após estas intervenções, o deputado Hugo Cabral como é normal defendendo o seu 

executivo acima de tudo, afirmou e passo a citar "não percebo as considerações e criticas 

feitas pela bancada do PSD, no que diz respeito ao facto de podermos estar aqui a fazer uma 

discriminação entre comerciantes destas zonas de Miranda". O presidente do município, 

completando o seu deputado e após dizer que algumas das questões levantadas por nós 
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teriam sido esclarecidas pelo deputado Hugo Cabral, afirmou que a solução por si proposta na 

altura era a mais correta , uma vez que as previsões climáticas tinham muita fiabilidade. -----  

Após esta resenha histórica, fica bem perceptível a nossa curiosidade. -------------------  

Como é que aqueles que à 11 meses rejeitavam as nossas sugestões, vêm agora 

defender o mesmo que defendíamos na altura?!----------------------------------------------------------  

É pena que a maioria camarária e desta assembleia não tenham a capacidade 

democrática de ouvir as nossas sugestões e apelos na primeira hora, procurando assim 

alcançar o melhor para o concelho. -------------------------------------------------------------------------  

Pela bancada do PSD/CDS-PP -----------------------------------------------------------------------  

O deputado, José Taborda (a).”  -------------------------------------------------------------------  

De seguida interveio o Deputado Carlos Marta que referiu que na última vez que este 

assunto esteve presente na Assembleia Municipal, existiu alguma polémica sobre quais dos 

comerciantes ficam mais ou menos prejudicados. -------------------------------------------------------  

Recordou que na altura o argumento utilizado pelo Senhor Presidente da Câmara e 

pelo grupo do Partido Socialista, foi de que a realização da feira na Praça José Falcão 

potenciava a zona histórica e amenizava os prejuízos que o comércio do centro da vila teve 

quando o Mercado Municipal passou a ser realizado no Mercado Municipal.-------------------------  

Recordou que o critério que levou à última alteração foi exatamente esse. Explicou 

que se se optasse pela anterior opção, seria meio ano em cada lado e se chovesse seria 

também no Mercado Municipal, ou seja, se no meio ano que é na Praça José Falcão, sempre 

chover passará sempre para o Mercado Municipal. -------------------------------------------------------  

Referiu que foi essa situação que o levou a defender que efetivamente houvesse um 

período mais alargado na zona histórica da vila e que se agora se volta a defender a opção 

inicial, como são seis meses na Praça José Falcão e se houver três meses de chuva, passam a 

ser nove meses no Mercado Municipal e que sendo assim, sempre que esteja sol também se 

pode realizar na Praça José Falcão. -------------------------------------------------------------------------  

Referiu que se for o promotor a defender esta posição, que seja a opção escolhida. ---  

Referiu que não irá votar a favor, pois estaria a ser incoerente com a sua posição 

anterior, mas que também não irá votar contra, pelo que se irá abster. ----------------------------  

De seguida interveio o Deputado Hugo Cabral que referiu que antes de iniciar o 

assunto, iria responder diretamente ao Deputado que o visou em relação à afirmação 

“defender a todo o custo este executivo” e a esse respeito referiu ser uma pessoa coerente, 

responsável, desinteressada e acima de tudo mantém sempre as suas ideias e pensa por 

cabeça própria. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sobre este assunto, referiu que mantém a posição que assumiu há onze meses atrás e 

considera que não é uma mais valia voltar a assumir esta localização, uma vez que na sua 

opinião, se durante os meses em que se realiza na Praça José Falcão as condições não o 

permitirem, isso não valoriza em nada a feira. -----------------------------------------------------------  

Admitiu que em termos de operacionalidade é mais fácil voltar ao regulamento 

anterior, mas não irá inviabilizar a aprovação do documento. -----------------------------------------  

Sobre a questão da discriminação positiva dos feirantes, referiu que foi a resposta a 

criticas feitas, mas que defendeu e continua a defender que não seria injusto defender a 

realização da feira no maior número de vezes na Praça José Falcão, uma vez que os 

comerciantes da zona do Mercado Municipal já têm uma feira semanal. ----------------------------  

Referiu que impor meses para a realização da feira na Praça José Falcão, não irá 

beneficiar em nada a realização da mesma. --------------------------------------------------------------  

   A Assembleia Municipal deliberou por maioria com 4 abstenções e 22 Votos a favor, 

aprovar a Proposta de Alteração ao Regulamento da Feira das Velharias e Antiguidades do 

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

De seguida a Deputada Fátima Ramos apresentou a seguinte Declaração de Voto: -----  

“Recordo que na altura, cheia de boas intenções, alertei que esta mudança iria 

provocar instabilidades, que não é fácil lidar com os feirantes e que iria trazer problemas. ----  

Alertei para bem. No entanto, por vezes, as pessoas acham que tudo o que alertamos 

tem objetivo político e o nosso objetivo era apenas que as coisas corressem bem. ---------------  

Não nos quiseram ouvir e criticaram-nos. --------------------------------------------------------  

Em relação à Feira das Velharias é um assunto que é fácil de corrigir. --------------------  

Em relação à poda das árvores, é um assunto que não é fácil de corrigir, pois 

morreram árvores e sempre que vem um paisagista a Miranda criticam a poda como ela foi 

feita. Por isso custa-me que tendo eu alertado aqui quando a poda foi feita o Senhor 

Presidente tenha feito ouvidos moucos e tenha insistido em executar a poda do modo como 

foi feita o que veio a destruir árvores que tinham muitos anos. ---------------------------------------  

Nós estamos aqui para colaborar, para dar sugestões positivas, às vezes para criticar 

porque a política também é assim, mas sempre que estão em causa situações que merecem a 

colaboração de todos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Acho que nos devemos ouvir e não achar que tudo o que está para trás está mal só o 

que está para a frente é que está bem.” ------------------------------------------------------------------  

De seguida o Deputado Hugo Cabral apresentou a seguinte Declaração de Voto: -------  

“Apenas para defender a minha posição, continuo a achar que a alteração não vai 

significar uma mais valia para esta feira. ------------------------------------------------------------------  
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Abstive-me porque acho que os senhores estão no terreno e terão outra sensibilidade 

que eu não tenho e continua a manter aqui a minha posição. -----------------------------------------  

Quando os Deputados tomam posições é sempre no sentido de melhorar e de 

desenvolver Miranda com um espírito altruísta e desinteressado e custa-me ouvir 

determinadas posições que foram aqui assumidas relativamente à minha pessoa, mas com a 

mesma coerência de sempre, com o mesmo espírito desinteressado que mantenho há vários 

anos.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

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

continuidade dos trabalhos após as vinte e quatro horas. A Assembleia Municipal aprovou por 

unanimidade a continuidade dos trabalhos. ---------------------------------------------------------------  

O Deputado Hugo Cabral solicitou novamente a palavra para referir que no final da 

sua declaração de voto, houve um Deputado da Bancada do PPD/PSD que afirmou o seguinte: 

“É, é, é”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Solicitou que o Deputado explicasse porque é que quando referiu “espírito 

desinteressado”, o que é que quis dizer.-------------------------------------------------------------------  

O Deputado José Taborda explicou que estamos numa casa democrática e que todos 

temos diferentes opiniões. ------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que quando o Deputado Hugo defendeu a sua posição, aceitou a sua posição 

tentando que ele entendesse que a opinião da bancada do PPD/PSD era uma posição com 

alguns critérios fruto da experiencia da avaliação que já tinha sido feita ao longo dos anos 

desde que existe Feira das Velharias. -----------------------------------------------------------------------  

Disse que os comentários são os mesmos que os Deputados do Partido Socialista fazem 

quando os Deputados da bancada do PSD intervêm. -----------------------------------------------------      

Ponto 12 - Proposta de Regulamento do Serviço Municipal de Teleassistência do 

Município de Miranda do Corvo - Deliberação Camarária de 21.11.2014. --------------  

O Senhor Presidente de Câmara referiu que antes de explicar o ponto 12, gostaria de 

deixar uma palavra de reconhecimento e de apreço ao Deputado Hugo Cabral. Referiu que 

sempre reconheceu nele enquanto político e autarca, alguém com uma integridade plena, 

que pensa pela sua cabeça, que atua desinteressadamente e que sempre defendeu os 

interesses de Miranda. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que não queria com isto isolar nenhum deputado, mas que não ficaria bem se 

não deixasse esta palavra de apreço e reconhecimento. ------------------------------------------------  

Depois desta nota referiu que esta proposta, aprovada por unanimidade na Câmara 

Municipal, surgiu na sequência do agravamento socioeconómico que se verifica no nosso país 
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onde cada vez mais se verifica pessoas idosas a viverem sozinhas e que têm necessidade de 

sentir alguma segurança. --------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que esse é o principal objetivo deste projeto. --------------------------------------  

Informou também que existe um protocolo de cooperação com a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra e que a Câmara Municipal de Miranda mostrou interesse 

em aderir e que está enquadrado com todas as IPSS do concelho de forma a enquadrar e 

sinalizar os idosos que necessitam deste tipo de assistência. ------------------------------------------  

Referiu que tem informação que já há idosos sinalizados e que mostraram interesse 

me aderir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que o regulamento é o regulamento tipo para estas situações e que o 

rendimento dos idosos condiciona o valor a pagar. ------------------------------------------------------  

Disse que entenderam por bem considerar duas linhas de orientação: a primeira é que 

fosse considerada o rendimento per capita, mas descontando aos rendimentos encargos fixos 

e que têm algum peso, nomeadamente despesas com medicamentos, renda de casa ou 

eventualmente empréstimo à banca; a outra linha de orientação era de termos escalões 

progressivos de rendimentos. --------------------------------------------------------------------------------  

Informou que um casal de idosos com um rendimento per capita, retirando os 

medicamentos e rendas, que vá até 314 euros, ficam completamente isentos e será a Câmara 

a suportar o custo do equipamento. ------------------------------------------------------------------------  

Disse que há um escalão que o município paga 75% e os idosos pagam 2,90€/mês e que 

o ultimo escalão é para pessoas com rendimento per capita de 838,89 euros em que o idoso 

tem que pagar o custo total. ---------------------------------------------------------------------------------      

Referiu que entende que o escalonamento é justo na medida em que encontraram 

municípios que cobravam mais no ultimo escalão do que o valor do equipamento para com 

isso beneficiar os anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------  

Informou que iriam beneficiar os idosos de forma progressiva em função dos 

rendimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim recordou que o regulamento faz parte de uma das cinco ações do projeto do 

Fundo de Emergência Social e que tem dotação orçamental com uma previsão de despesa 

para o implementar a curto prazo. --------------------------------------------------------------------------             

De seguida interveio o Deputado José Mário Gama que em nome da bancada do 

Partido Socialista, se congratulou com esta iniciativa, salientando que em virtude do 

envelhecimento da população, esta é uma aplicação do Fundo de Emergência Social muito 

bem-vinda, na medida em que vai diminuir o isolamento das pessoas idosas e que é através 



 

 

      

Ata 27-11-2014  
Nº 5  

56 

destes novos mecanismos de comunicação e de apoio que se podem minimizar os problemas 

de segurança e solidão que com a idade se vão adquirindo. -------------------------------------------    

Por fim parabenizou a autarquia por ter implementado este projeto, não deixando de 

frisar que deverá existir uma campanha de sensibilização no sentido de esclarecer todas as 

dúvidas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida interveio o Deputado José Alexandre tendo referido que a Junta de 

Freguesia de Vila Nova enaltece a Câmara Municipal pelo Regulamento do Serviço Municipal 

de Teleassistência do Município de Miranda do Corvo. --------------------------------------------------  

Referiu que a proposta irá assegurar o acompanhamento e o apoio permanente a 

quem vive sozinho ou em situação de isolamento e que irá trazer mais segurança as pessoas 

que irão beneficiar deste serviço. ---------------------------------------------------------------------------  

Salientou que a Junta de Freguesia disponibiliza-se e tem todo o interesse me 

participar neste programa. -----------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente solicitou o uso da palavra a Deputada Celeste Cardoso que referiu que 

os eleitos da CDU, sempre que há uma proposta positiva, têm todo o gosto em realçar e 

acompanhar, tal como é o caso desta. ---------------------------------------------------------------------  

Informou que naturalmente irão votar favoravelmente, sem prejuízo de referir que o 

regulamento é um pouco genérico, que irá necessitar de aplicação, que será necessário 

verificar na prática como funciona e que futuramente irá ser necessário densificar algumas 

normas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Terminou referindo que é uma excelente ideia e uma excelente iniciativa. --------------  

O Presidente da Assembleia Municipal referiu que concorda com esta medida e que 

na sua instituição já tem implementado este programa, o qual é uma mais-valia para as 

pessoas mais idosas. --------------------------------------------------------------------------------------------    

O Senhor Presidente de Câmara agradeceu a disponibilidade da Junta de Freguesia 

de Vila Nova e que as restantes Juntas, além das IPSS serão certamente uma grande ajuda na 

medida em que estão mais próximas das pessoas e podem sinalizar as situações. -----------------  

Salientou que o envolvimento das Juntas de Freguesia neste projeto é extremamente 

importante para que todos juntos, futuramente, possamos fazer um balanço positivo da sua 

implementação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de 

Regulamento do Serviço Municipal de Teleassistência do Município de Miranda do Corvo. -------  

De seguida a Deputada Fátima Ramos apresentou a seguinte Declaração de Voto: -----  

“A bancada do PSD/PP votou a favor esta proposta, considerando que a mesma é de 

facto bastante útil para as pessoas com mais idade e congratulamo-nos por um lado pela CIM 
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avançar com o projeto, o que significa que o facto de trabalharmos em rede é positivo, mas 

também pelo facto da Câmara de Miranda não ter ficado fora em relação a este assunto.” ----  

Ponto 13 - Adesão à Secção de Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses - Deliberação Camarária de 

17.10.2014. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente de Câmara referiu que o que está em causa é a validação de 

uma intensão e que carece de aprovação por parte da Assembleia, da Adesão do Município de 

Miranda do Corvo a uma secção da Associação Nacional de Municípios Portugueses que 

integram os designados Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural. --------------------------  

Referiu que há uns que se enquadram nos Municípios do Mundo Rural e outros nos 

Municípios de Baixa Densidade e há ainda os que se enquadram nos dois. --------------------------      

Salientou que a Secção dos Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural, surgiu 

essencialmente com o objetivo de defender os territórios mais desfavorecidos, junto da 

administração central e de outros fóruns. -----------------------------------------------------------------  

Referiu que foi uma iniciativa de vários municípios e que do seu ponto de vista foi 

muito positiva e que irá certamente trazer muitas vantagens para Miranda do Corvo. -----------  

Terminou informando que a adesão não acarreta qualquer custo para a autarquia, mas 

prevê que o município esteja representado nas várias ações que a Secção irá levar a cabo. ----     

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adesão à Secção de 

Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Normas de utilização de bicicletas de uso partilhado - "Rodinhas" - 

Deliberação Camarária de 1.08.2014. ----------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente de Câmara informou que o presente projeto já vinha do 

mandato anterior. Foi criado em 2010, onde junto ao Posto de Turismo estão algumas 

bicicletas que poderão ser utilizadas. ----------------------------------------------------------------------  

Informou que por forma a regulamentar e criar regras de utilização das bicicletas, 

bem como responsabilizar quem as utiliza, a Técnica que supervisiona este sector criou as 

normas aqui apresentadas. -----------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que algumas das alíneas que compõem este documento, já eram 

utilizadas, mas que se torna necessário formalizar o documento mediante a aprovação formal. 

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado Horácio Santos que informou que na 

sua opinião o ponto 13 deveria ser revisto na medida em que em caso de perda ou furto o 

utilizador deveria comunicar o facto na Câmara e a Câmara comunicaria às autoridades 

competentes e não ser o utilizador a apresentar a queixa nas entidades competentes. ----------  
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De seguida solicitou a palavra a Deputada Celeste Cardoso que referiu que 

curiosamente também tinha uma sugestão relacionada com o ponto 13. ----------------------------  

Disse que não era apenas a questão da legitimidade para apresentar a queixa, uma 

vez que efetivamente o mero detentor precário pode não ter legitimidade para apresentar a 

queixa, mas que a sua questão tem mais a ver com o prazo para o efeito. -------------------------  

Referiu que o artigo refere que: “Em caso de roubo ou furto, o utilizador tem 

obrigação de comunicar, num prazo máximo de duas horas o desaparecimento da bicicleta. 

Essa participação tem que ser acompanhada de cópia da denúncia efetuada junto dos Agentes 

Policiais. Em caso da não apresentação do documento, fica sujeito a inibição de utilização 

pelo prazo de 1 ano.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

Na opinião da Deputada as duas horas disponíveis para comunicar o desaparecimento 

da bicicleta, são inexequíveis na medida em que se por exemplo o roubo ou furto ocorrer num 

ponto distante do centro da vila as duas horas são impraticáveis. ------------------------------------  

De seguida o Deputado José Mário Gama solicitou o uso da palavra para referir que 

em caso da não apresentação do documento, fica sujeito a inibição de utilização pelo prazo 

de 1 ano e na sua opinião deveria, para estes casos, existir uma aplicação mais coerciva. ------  

O Senhor Presidente de Câmara, em virtude das questões apresentadas, sugeriu que o 

ponto fosse retirado para os serviços reverem este ponto. ---------------------------------------------    

Em virtude das questões levantadas, bem como sugestões de alteração, 

nomeadamente no ponto 13 da proposta, a mesma foi retirada e será presente numa próxima 

reunião da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto 15 - Recrutamento Excecional de 2 Assistentes Operacionais por Tempo 

Indeterminado - Área de Educação - Deliberação Camarária de 21.11.2014. ---------  

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada, 

aprovando o Recrutamento Excecional de dois Assistentes Operacionais por Tempo 

Indeterminado na Área de Educação, em virtude dos pressupostos enunciados e dado que se 

verificam os requisitos previstos no art.º 64.º do Orçamento de Estado para 2014 (Lei n.º 83-

C/2013, de 31 de dezembro). --------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 16 - Metro-Mondego. ------------------------------------------------------------------------  

De seguida interveio o Deputado Carlos Marta que questionou o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, se iria agendar novamente a sessão temática sobre o Metro-Mondego. --  

Recordou a sua última intervenção do Metro-Mondego e referiu que para além da 

importância de termos ficado sem o Metro, mas existia o problema do dinheiro que foi gasto e 

porque é que ninguém se preocupava com o dinheiro que foi gasto pelos Conselhos de 

Administração da Metro-Mondego e porque é que ninguém interrogava isso. -----------------------  
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Referiu que leu parte do relatório do Tribunal de Contas e prestou especial atenção 

onde se refere: “Os custos com os órgãos sociais do Metro-Mondego quantificaram-se em 

cerca de 3,4 milhões de euros, dos quais aproximadamente 3,3 milhões de euros foram 

absorvidos pelo conselho de administração.” -------------------------------------------------------------  

Perante esta afirmação, questionou se as pessoas presentes não estavam 

preocupadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que esta é uma questão fundamental para si e que mesmo que o Metro se 

venha a concretizar este dinheiro foi gasto pelo que questionou onde foi gasto. ------------------  

Salientou que não se pode esquecer que 3,3 milhões de euros foram gastos por sete 

administradores. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida interveio a Deputada Fátima Ramos que referiu que face à importância 

deste assunto e independentemente de termos a presença ou não de um membro do governo, 

este e um assunto que merece ser colocado na agenda e é um assunto que merece uma 

assembleia extraordinária. ------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que na sua opinião se deveria convidar a Metro-Mondego para que explique qual 

é o ponto de situação, o que já fez, o que não fez e porquê.------------------------------------------    

Salientou que é importante debater o assunto, estar presente. -----------------------------  

O Senhor da Presidente da Assembleia Municipal informou que o assunto escolhido 

para a realização da primeira sessão temática tinha sido precisamente a questão do 

transporte, da mobilidade onde se incluía o Metro-Mondego. ------------------------------------------  

Referiu que a sua ideia inicial era chamar a tutela para vir explicar o ponto de 

situação sobre o Metro-Mondego. ----------------------------------------------------------------------------  

Informou que seguiram convites para o Secretário de estado, para o Presidente do 

Movimento Cívico, etc, mas que o efeito principal pretendido era ter a presença do Secretário 

de Estado, uma vez que ele é que decide. -----------------------------------------------------------------  

Salientou que queriam ter da boca dele o conforto de que o Metro seria executado. ---  

Referiu que o Presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado prestou declarações 

em que o Metro era executado, pelo que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal o 

questionou porque motivo afirmava tal situação, ao que lhe respondeu ser a sua convicção. ---  

Informou que já estava tudo acordado quando o Secretário de Estado comunicou que 

não poderia estar presente na reunião e que na sua opinião sem a presença dele a reunião 

deixaria de ter interesse. Depois disto, referiu que mandou um ofício ao Senhor secretário de 

Estado para ele indicar uma data em que estivesse disponível. ---------------------------------------   

Terminou referindo que o assunto não está esquecido e que futuramente o assunto 

será novamente agendado. -----------------------------------------------------------------------------------  
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A Deputada Fátima Ramos alegou impedimento no ponto seguinte numa atitude 

cautelar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 17 – Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira – Deliberação 

Camarária de 21.11.2014. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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 e quarenta e seis minutos, o Presidente da Assembleia 

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

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