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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 26-06-2015  

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze reuniu 

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

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

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

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

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.04.2015; ------------------------  

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

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

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

Ponto 5 - Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade da Autarquia, nos 

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

Ponto 6 -Alteração e Ampliação do Loteamento Industrial de Miranda do Corvo - 

Desafetação de áreas do domínio público municipal, correspondentes a áreas 

verdes e de utilização coletiva, a áreas de passeios - circulação pedonal, a áreas 

de equipamento e utilização coletiva e a caminho público, para posterior afetação 

no domínio privado municipal. (Deliberação Camarária de 19.06.2015); --------------  

Ponto 7 - Constituição da Agência de Desenvolvimento da Serra da Lousã: proposta 

do Senhor Presidente. (Deliberação Camarária de 19.06.2015); -------------------------  

Ponto 8 - Contrato de partilha de poupanças líquidas - Fundo de Eficiência 

Energética. (Deliberação Camarária de 19.06.2015); ---------------------------------------  

Ponto 9 - Emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse 

público municipal na regularização de estabelecimento - "Atmosverde - 

Aproveitamento de Biomassa, Ld.ª." (Deliberação Camarária de 19.06.2015); -------  

Ponto 10 - Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

(Deliberação Camarária de 19.06.2015); -------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Requerimento apresentado pela bancada da CDU, ao abrigo do n.º 3 do 

art.º 17.º do Regimento da Assembleia Municipal e das alíneas a) e k) do n.º 2 do 

art.º 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, para análise das seguintes questões: 

Iluminação Pública da Senhora da Piedade de Tábuas; -------------------------------------  

Estrada Assembleia Municipal 568; --------------------------------------------------------------  
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Coletividades: Formas de apoio/Regulamento; -----------------------------------------------  

Fontes no Senhor da Serra sem água (alínea cc) do art.º 16.º da Lei 75/2013); ------  

Metro-Mondego: Análise da situação ------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de substituição de 

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

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

- Deputado José Miguel Simões Correia, sendo substituído por Mariana Sofia Seco da 

Costa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputado José António Dias Ramos, sendo substituído por Carlos Miguel Ferreira 

Santos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputada Verónica do Nascimento Simões, sendo substituída por Margarida Isabel da 

Costa Rodrigues; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputado Lídio Lourenço Gonçalves, sendo substituído por Nuno Filipe Ferreira 

Lopes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputado José Filomeno Albertino Taborda da Costa, sendo substituído por José 

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

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

De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Primeira 

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

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

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

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

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

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.04.2015; ------------------------  

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 da deputada Fátima Ramos. ---------------------------  
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De acordo com o estatuído no art.º 34.º do Código do Procedimento Administrativo, os 

Deputados José Mário Gama, Celeste Pereira Dias Cardoso, Carla Marina de Abreu José Alves 

Baptista, José Miguel Lucas Simões, João Pedro Fontes Branco e Margarida Isabel da Costa 

Rodrigues, não participaram na deliberação da ata, uma vez que não estiveram presentes. ----  

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

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Joaquim de Jesus 

Marques que começou por cumprimentar todos os presentes. De seguida queixou-se do portão 

existente na Rua do Canto do Açude, no lugar de Segade de Lá. Apesar de já existir decisão 

do tribunal para a sua remoção, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal a 

remoção do mesmo no mais curto espaço de tempo. ----------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Abílio 

Raposo que começou por cumprimentar todos os presentes, referindo de seguida que se 

desloca a Miranda do Corvo, ultimamente, para pagar os seus impostos e para solicitar a 

resolução do problema já acima referido pelo Senhor Joaquim Marques. Solicitando, também 

ele, a remoção do referido portão. -------------------------------------------------------------------------  

De seguida agradeceu ao Senhor João Carvalho, Presidente da União das Freguesias de 

Semide e Rio de Vide que recentemente mandou limpar a Rua do Canto do Açude, no lugar de 

Segade de Lá, e também mandou colocar uma grelha numa sarjeta existente na referida rua. 

Agradeceu também ao Senhor Vereador Rui Godinho pela deslocação à referida rua, a fim de 

verificar o local onde os serviços irão colocar a placa com o nome da rua. -------------------------  

Não havendo mais nenhum Munícipe inscrito para este ponto, o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente de Câmara que depois de 

cumprimentar os presentes, informou que o assunto mencionado pelos dois Munícipes é o 

mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente informou os presentes, que a Autarquia deu um prazo a proprietária do 

referido portão, para que proceda à retirada do mesmo. Informou também, que assim que o 

prazo dado termine, sem o portão ter sido removido, a Autarquia procederá à retirada do 

mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João Branco que 

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

“A bancada do PS propõe nesta assembleia um “Voto de Louvor” ao mirandense Filipe 

Duarte, árbitro de futsal, classificado recentemente como melhor árbitro português desta 

modalidade. Este reconhecimento, fruto do seu trabalho e profissionalismo, é uma honra para 
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o concelho, para a autarquia e para todos os mirandenses. Pela bancada do Partido 

Socialista”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Terminou dando os parabéns à Autarquia, pela passagem no Concelho de uma prova 

de ciclismo, e pela organização da Expo-Miranda 2015. -------------------------------------------------  

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

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

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

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

“Boa tarde, --------------------------------------------------------------------------------------------  

Cumprimento: o Senhor presidente da Assembleia Municipal e a respetiva Mesa da 

Assembleia, Senhor Presidente da Camara Municipal, Senhores vereadores, Senhores 

deputados, funcionários desta autarquia, representantes da comunicação social, público em 

geral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta minha intervenção quero começar como felicitar o Senhor Presidente da 

Câmara pela adjudicação da obra de saneamento no Senho da Serra, uma obra infraestrutural 

importante para a povoação desta localidade e para a União de Freguesias de Semide e Rio 

Vide, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. -----  

É um esforço financeiro elevado, mas necessário. ---------------------------------------------  

Na Igreja Matriz de Semide, mais concretamente a parede exterior da cabeceira, 

junto aos cunhais, está atualmente, e conforme retratam as fotos, com vegetação, que em 

nada dignifica o imóvel e o espaço que rodeia. -----------------------------------------------------------  

Dada a altura da parede a execução desta tarefa necessita de equipamento 

específico, pelo que solicito ao Senhor Presidente que diligencie no sentido de solucionar este 

problema, que para além de visual acarreta outros problemas subjacentes, nomeadamente 

construtivos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Da mesma forma, e tal como referi na anterior reunião desta assembleia, existem 

alguns grafitis na zona envolvente ao Mosteiro que em nada contribuem para a dignidade que 

o espaço merece, considero mesmo que se trata de poluição visual. Situação esta que deve 

ser corrigida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Termino questionando o Senhor Presidente sobre o ponto de situação da obra de 

reabilitação da rede de água na zona da Ribeira de Semide, uma vez que no que se refere á 

obra de saneamento o betuminoso já está colocado sobre a vala. Vão ser abertas novas valas? 

Sobre a abertura do viaduto sobre a A13 nas Vendas de Ceira, existe alguma data 

agendada? A população revela alguma impaciência. -----------------------------------------------------  
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O pavimento já está totalmente aplicado e caso as normas de segurança estejam 

integralmente cumpridas, não compreendo qual o motivo para a não abertura do troço viário. 

Para finalizar a minha intervenção gostaria de abordar a limpeza e manutenção das 

estradas florestais e dado o facto de estarmos no Verão e os meios foram infelizmente 

reduzidos, existe alguma solução alternativa? ------------------------------------------------------------  

Em 2014, o Senhor Presidente da Câmara, procedeu, e muito bem na minha opinião, à 

limpeza de muitos quilómetros de estradas florestais por todo o concelho, e este ano, como 

será? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Muito obrigado pela atenção.” ---------------------------------------------------------------------  

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

Marta que depois de cumprimentar os presentes, questionou o Senhor Presidente sobre a 

alteração do logotipo da Autarquia, e se esta alteração não teria que ser presente na 

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

Referiu que, em sua opinião, a imagem da Autarquia não deve ser alterada sempre 

que mudam os representantes da mesma. -----------------------------------------------------------------  

Continuou mencionando que o logotipo anterior já tinha ganho alguma força, sendo 

identitária do nosso Concelho, e que a Autarquia deveria ter consultado mais gente, 

nomeadamente a Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------  

Questionou também, o Senhor Presidente, sobre a aquisição de uma estrutura para 

colocar em feiras. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Miguel Simões que depois de cumprimentar os presentes, lamentou o facto da situação de 

abandono do Orçamento Participativo. Continuou informando que o Orçamento Participativo 

é o momento para que as pessoas possam apresentar propostas, candidaturas, projetos e que 

possam escolher um futuro para o seu Concelho. --------------------------------------------------------  

Solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal mais celeridade para este 

projeto, lembrando que já passou ano e meio de mandato. -------------------------------------------  

Recordou que a Bancada PPD/PSD-CDS apresentou uma outra proposta, logo no início 

deste mandato, também para trazer a democracia a esta casa, transmitindo estas sessões em 

streaming e em direto na internet. -------------------------------------------------------------------------  

Concluiu questionando o Senhor Presidente sobre o ponto de situação do Orçamento 

Participativo e qual a dotação prevista para o mesmo. -------------------------------------------------  

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

Cabral que depois de cumprimentar os presentes, começou por elogiar o Executivo pelo 
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recente apoio, dado ao Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, para aquisição de duas 

ambulâncias, no âmbito do novo acordo de colaboração, assinado entre as duas entidades. ----  

Referiu também, que a Câmara Municipal de Miranda do Corvo foi pioneira na criação 

do Centro de Estágio de Trail e BTT, mas que é necessário continuar com a divulgação e 

dinamização do Centro, sem descurar a manutenção do mesmo, pois hoje em dias já existem 

mais infraestruturas deste género no país. ----------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra a Deputada 

Margarida Rodrigues que depois de cumprimentar os presentes, questionou o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal sobre a reabertura da estrada que liga Vendas da Serra a 

Vendas de Ceira, que se encontra fechada ao trânsito a já quase dois anos, por motivo da 

construção da A13, que já abriu ao trânsito à mais de um ano. ---------------------------------------  

Questionou também, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, sobre quais as 

justificações que têm sido invocadas para impedir tal reabertura e que medidas equaciona 

esta Câmara Municipal tomar, para pressionar a concessionária da A13. ----------------------------  

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

Cardoso que depois de cumprimentar os presentes, informou que teve conhecimento que, 

existem com muita frequência, ruturas nas condutas de água que ligam Semide ao Fundo da 

Ribeira, tendo sido necessárias diversas intervenções para solucionar essas roturas. Continuou 

questionando, se não seria melhor o executivo equacionar a remodelação das referidas 

condutas de abastecimento de água. -----------------------------------------------------------------------  

Seguidamente referiu, que foi contactada por alguns munícipes, sobre o 

descontentamento dos comerciantes da Rua Sebastião da Cruz Lopes, pela falta de lugares de 

estacionamento livres, devido ao facto de alguns munícipes, que se deslocam a Coimbra por 

autocarro, deixarem os seus automóveis naquela zona o dia todo, o que provoca muitos 

incómodos aos utentes dos estabelecimentos comerciais ali existentes. Prosseguiu 

questionando o Executivo, se não seria de equacionar a colocação de estacionamento limitado 

na Praceta, ou uma outra solução. --------------------------------------------------------------------------  

Referiu também que foi alertada para a necessidade da desinfeção dos contentores de 

recolha de resíduos sólidos, em algumas localidades. ---------------------------------------------------  

Relativamente à imagem da Autarquia informou que, não vê nenhuma necessidade 

nessa alteração, e que concorda com o Deputado Carlos Marta, quando diz, que o slogan 

“Terra Solidária” fazia uma diferenciação muito positiva, relativamente as características 

específicas do Município. Relativamente à questão jurídica referiu que, se na verdade, o 

logotipo/imagem identifica o Município, então o assunto deveria, até por aplicação da alínea 
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n), do número 2, do art.º 25, da Lei 75/2013, ter vindo à Assembleia Municipal, ainda que não 

fosse claramente imperativo. --------------------------------------------------------------------------------  

Continuou elogiando a organização da Expo-Miranda 2015, realçando a postura do 

Senhor Vereador Rui Godinho. -------------------------------------------------------------------------------  

Para finalizar informou que se deslocou à estrada EM 568, estrada entre o Senhor da 

Serra e as Vendas da Serra, verificando que a vegetação está a invadir as faixas de rodagem, 

assim, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal a limpeza das bermas da referida 

estrada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Carvalho que depois de cumprimentar os presentes, explicou que, recentemente, recebeu 

algumas queixas relativas à falta de água, nas fontes do lugar do Senhor da Serra. Continuou 

informando que o problema é devido, aos proprietários das terras de cultivo, que fecham a 

mina, a fim de usarem a água na rega das suas culturas. -----------------------------------------------  

Referiu também que a estrada entre o Senhor da Serra e as Vendas de Ceira se 

encontra limpa, na parte do Concelho de Miranda do Corvo. ------------------------------------------  

Para terminar solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal a limpeza de 

algumas estradas florestais. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

“RECOMENDAÇÃO PARA QUE A CÂMARA MUNICIPAL RECUPERE A ANTIGA MARCA E 

IMAGEM, MIRANDA DO CORVO – COMUNIDADE SAÚDAVEL E SOLIDÁRIA ----------------------------  

No passado dia 28 de Maio, foi apresentado um novo logotipo e imagem do concelho 

por parte da Câmara Municipal, com o objetivo de substituir a antiga imagem "Miranda do 

Corvo, comunidade saudável e solidária". ------------------------------------------------------------------  

Com base num conjunto de argumentos que se seguem, o grupo de deputados 

municipais eleitos pela coligação PPD-PSD/CDS-PP "Miranda Não Pode Parar" censuram esta 

alteração e propõem que esta Assembleia Municipal faça uma recomendação no sentido do 

executivo recuperar a imagem e logotipo utilizado anteriormente pelo município. ---------------  

Em primeiro lugar, esta alteração é censurável do ponto de vista técnico e teórico. 

Ao contrário do atual logótipo, para o qual não foi apresentado a esta Assembleia 

Municipal, nem na Câmara Municipal qualquer fundamento, o anterior logotipo estava 

baseado num estudo aprofundado sobre o concelho que foi realizado pela Sociedade 

Portuguesa de Investimento, entidade independente e composta por quadros de excelência, 
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que foi contratada pelo município no sentido de estabelecer um plano estratégico para o 

concelho (anexo 1). --------------------------------------------------------------------------------------------  

O estudo gráfico tinha por base esse plano específico. ----------------------------------------     

A metodologia definida pela SPI implicou um trabalho minucioso de recolha de dados, 

através da realização de workshops, entrevistas, mergulho no território, reuniões de trabalho, 

estudos de caso do Concelho, pesquisa bibliográfica e estatística, e análise de boas práticas a 

nível nacional e internacional. Passo a transcrever alguns parágrafos do referido estudo:-------  

Na página 5, "Tendo por base o conhecimento da realidade local e dos contextos 

nacional e internacional, foi realizada uma análise SWOT, identificando pontos fortes, áreas 

de melhoria, oportunidades e ameaças. Esta análise leva-nos a assumir a distinção de 

Miranda do Corvo pela Solidariedade sustentada pela continuidade e persistência no caminho 

para a igualdade de oportunidades e pela construção de uma comunidade saudável.” ----------  

Também na página 5 dizia-se "Este desígnio implica um compromisso global dos vários 

agentes do desenvolvimento na construção de uma comunidade saudável e solidária. A aposta 

numa comunidade saudável e solidária, com base numa cultura de inovação, competitividade 

e empreendedorismo transversal e inclusiva, alcançada através do trabalho concertado entre 

instituições de ensino, tecido empresarial administração pública e sociedade civil (...) 

afigura-se-nos como elemento fulcral." --------------------------------------------------------------------  

Concluo com uma transcrição da página 71, "O conhecimento das Dinâmicas 

concelhias leva-nos a assumir a distinção de Miranda do Corvo pela solidariedade sustentada, 

pela continuidade e persistência no caminho para a igualdade de oportunidades e pela 

construção de uma comunidade saudável. Este desígnio implica um compromisso global dos 

vários agentes de desenvolvimento na construção de uma comunidade saudável e solidária". -  

Com base num estudo sustentado, o anterior executivo apostou na criação de uma 

nova imagem que fosse a representação exata do concelho e das suas potencialidades. Como 

todos sabem, ditam as regras do marketing que, pelo facto de uma nova imagem demorar 

tempo a impor-se, deve a mesma ser mantida por longos períodos. ----------------------------------  

Tendo o Município uma imagem recente, feita com base num estudo tão aprofundado, 

é claro que se trata de uma opção censurável por parte do executivo municipal. Interrompe a 

afirmação de uma marca, que inclusivamente estava a começar a ser assumida pela 

comunidade mirandense em diversas áreas, iniciando um novo processo de afirmação muito 

menos sustentado teoricamente. ----------------------------------------------------------------------------  

Em segundo lugar, todo o processo de aquisição e elaboração da nova imagem está 

envolto num aparente amiguismo, promíscuo e potencialmente ilegal. --------------------------  
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Numa aparente violação clara do Estatuto dos eleitos locais a Câmara Municipal 

adjudicou este serviço à empresa "1001 - imagem e comunicação" cujo sócio gerente é, como 

se sabe, o Presidente da Junta de Freguesia de Lamas, João Caetano. Este autarca, para além 

de Presidente de Junta, faz parte da composição desta Assembleia Municipal como é público 

no próprio website do município. ----------------------------------------------------------------------------  

Adjudicado a 15 de Maio de 2014, por 3.505,50€, à empresa do autarca socialista, o 

trabalho acaba por apenas ser apresentado a 28 de Maio de 2015, apesar da ordem de 

pagamento e respetivo cheque terem sido assinadas pelo presidente do executivo camarário a 

27 de Junho de 2014. Facto que se torna mais estranho por não existir qualquer parecer 

técnico onde ficasse comprovado que o trabalho tinha sido realizado. ------------------------------  

Como é possível que uma autarquia, cujo prazo médio de pagamento é de 43 dias, 

tenha pago um serviço no Verão de 2014 que só é apresentado em Maio de 2015? Será por se 

tratar de um camarada autarca socialista? ----------------------------------------------------------------  

Como é possível que o Partido Socialista venha afirmar que o trabalho já estava feito 

no Verão de 2014 se, a Vice-presidente da autarquia, afirmou como consta da ata camarária 

de 22 de Maio de 2015 que "ainda ninguém tinha visto o logotipo uma vez que o trabalho 

estava a ser feito?” Quem falta à verdade? A Vice-Presidente da Câmara ou o Partido 

Socialista? --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como é possível que o Partido Socialista venha afirmar que o trabalho já estava feito 

no Verão de 2014, se no próprio boletim municipal de Junho de 2015 é dito que "A Câmara 

Municipal apresentou no dia 28 de Maio a sua nova assinatura fruto de trabalho realizado ao 

longo do último ano?". Quem falta à verdade O Partido Socialista ou a comunicação oficial do 

Município? --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se é verdade que o Município já tinha este trabalho concretizado, como é possível que 

a Câmara Municipal não tenha aproveitado a publicidade ao maior certame do concelho 

(outdoors, televisão, jornais, etc., para lançar este logotipo? Sabendo que ia mudar, porque 

utilizou o antigo não aproveitando a oportunidade? -----------------------------------------------------  

Como é possível que este trabalho, pago a peso de ouro a um camarada socialista, 

tenha um irmão gémeo na internet, à venda desde 2013, por 27€? Como é possível que a 

Câmara Municipal utilize uma imagem que esta disponível para qualquer cidadão do Mundo? --  

Por último, não e estranho que este serviço, pago em 2014, só tenha aparecido depois 

de vários requerimentos feitos pelos vereadores do PSD? Não é estranho que o município faça 

a sua defesa com base num parecer de uma sociedade de advogados que contratou, por um 

preço muito mais elevado do que era pago à sociedade que anteriormente trabalhava, com 

sucesso, para o município? ------------------------------------------------------------------------------------  
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Como fica patente perante os argumentos apresentados, também do ponto de vista 

processual e ético, estamos perante uma opção censurável por parte da Câmara Municipal. 

Com uma aparente intenção de ajudar um camarada de partido, sem um estudo aprofundado 

que sustentasse a sua posição, optou por fazer um processo envolto em aparentes ilegalidades 

que em nada dignificam a imagem do concelho. ---------------------------------------------------------  

Em terceiro lugar, todo o processo da nova imagem mostra um claro desrespeito 

pela democracia, pela transparência e, inclusivamente, por esta Assembleia Municipal. ----  

Como é público, os vereadores eleitos pelo PSD/CDS fizeram um requerimento, no dia 

30 de Abril de 2015, solicitando cópia do trabalho efetuado e de um parecer técnico que, 

como é boa prática usual nesta autarquia, comprovasse a realização do trabalho. O executivo, 

ao contrário do que a lei obriga, não cedeu os elementos requeridos, levantando um clima de 

suspeição sobre todo o processo. ----------------------------------------------------------------------------  

Como os senhores deputados municipais sabem, nomeadamente, o Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, nunca, em momento algum, esta Assembleia foi 

informada da vontade do executivo em alterar a imagem do concelho. -----------------------------  

Num processo que, segundo o executivo, está pronto desde Junho de 2014, a 

Assembleia Municipal foi ignorada, os Vereadores da oposição foram ignorados e a 

comunidade mirandense foi, em consequência disto, também ignorada. ----------------------------  

Lançamos a questão: Não se sente esta Assembleia Municipal, nomeadamente os Srs. 

Deputados Municipais do Partido Socialista e o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

desrespeitada? Não sentem os senhores e as senhoras que um processo desta natureza, 

segundo diz o executivo tão prolongado no tempo, deveria ter sido exposto a esta Assembleia 

Municipal? --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como podemos nós, neste que é o expoente máximo da democracia local, aceitar que 

a Câmara Municipal utilize uma imagem que foi criada sem o conhecimento dos órgãos 

democráticos do concelho? -----------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, também do ponto de vista da transparência, da democracia e da 

moral, esta alteração é censurável. -------------------------------------------------------------------------  

Em conclusão, ----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal optou por trocar uma marca que tinha por base um estudo 

aprofundado e que estava em afirmação, por outra que, sem qualquer sustentabilidade 

teórica, surge, aparentemente, por amiguismo e sectarismo, envolta em falta de 

transparência, respeito pela democracia e possíveis ilegalidades. ------------------------------------  

Este clima, instaurado na comunidade mirandense, leva a que a imagem do município 

seja vista como símbolo, de trapalhadas e aparentemente favorecimentos, de uma câmara 
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inerte, despesista, uma vez que compra o que não precisa, a quem, tudo indica, não pode 

comprar e por um valor 127 vezes superior ao que está estabelecido na internet. ----------------  

A imagem do município deve ser motivo de orgulho e admiração por parte dos 

mirandenses, devendo representar as potencialidades do concelho. ---------------------------------  

Pelo facto de ser uma imagem em afirmação, com base num processo limpo e num 

estudo aprofundado, por Miranda do Corvo ser decisivamente marcada pela Solidariedade 

(basta pensar na Casa do Gaiato, na ADFP, na Santa Casa de Semide, entre todas as outras) e 

por ser um concelho saudável (basta pensar no desporto aventura, na beleza da nossa serra, 

entre tantos outros), vem o grupo de deputados da Bancada "Miranda Não Pode Parar" propor 

a esta Assembleia Municipal uma recomendação para que o executivo camarário abandone a 

nova imagem do município, recuperando a imagem antiga, Miranda do Corvo – Comunidade 

Saudável e Solidária. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Bancada da Coligação PPD-PSD / CDS.PP "Miranda Não Pode Parar".” ----------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal informou que, devido a 

importância da matéria, irá suscitar a opinião dos lideres partidários. ------------------------------  

Assim, começou por dar a palavra à Deputada Celeste Cardoso que afirmou que 

preferia a anterior imagem, e designadamente a expressão “Terra Solidária”. Referiu que 

este assunto deveria ter sido objeto de maior reflexão, de maior debate e de maior análise. 

Continuou informando que tem dúvidas se esta questão poderia ser deliberada unicamente 

pelo executivo, sem ter que vir a esta Assembleia Municipal. Propôs também que numa 

próxima Assembleia Municipal fosse colocado um ponto sobre esta matéria. -----------------------  

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

Ramos que comunicou que a nova imagem do Município deveria ser suspensa e que a própria 

Assembleia Municipal deveria tomar uma decisão nesse sentido, aprovando a Moção 

apresentada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

Referiu que a anterior imagem distinguia o Concelho, valorizava a sua história e 

projetava o mesmo para o futuro. ---------------------------------------------------------------------------  

Informou também que era uma imagem que poderia atrair pessoas para o nosso 

Concelho e mais importante, era uma imagem que permitia que à Câmara Municipal 

apresenta-se um conjunto de projetos, mesmo em termos de fundos europeus, que 

assentavam no prestígio e divulgação desta marca. Projetos que se enquadravam no âmbito 

de uma terra solidária e saudável. --------------------------------------------------------------------------  

Terminou concluindo que a nova imagem não faz jus ao nosso território, à nossa 

história, e que não nos separa ou distingue de outros concelhos. -------------------------------------  
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De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José 

Mário Gama que depois de cumprimentar os presentes, referiu que o Concelho de Miranda do 

Corvo já teve vários slogans ao longo dos últimos anos, como por exemplo: “É Bom Aqui 

Viver”, “Miranda do Corvo – Capital da Chanfana” e “Miranda do Corvo É Uma Terra 

Solidária”, slogans esses que faziam parte de projetos, já com alguns anos, que lançam uma 

mensagem/ideia sobre o nosso território, sobre o nosso Município e com a nova imagem o 

Executivo pretende potenciar o turismo de natureza e a Serra que nos rodeia. --------------------  

Referiu que a Câmara Municipal, com esta nova imagem, está a tentar acompanhar o 

País, a captar turistas e pessoas que queiram habitar no concelho. ----------------------------------  

Relativamente aos aspetos legais que o Deputado Nuno Lopes referiu, informou que os 

mesmos deverão ser discutidos nos locais próprios.------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal informou que a Assembleia 

Municipal não foi chamada a pronunciar-se sobre esta matéria, e talvez não o tivesse que ser, 

porque o que se alterou foi um simples logotipo. --------------------------------------------------------   

Continuou referindo que o que se alterou foi uma ideia/mensagem, não se alterou o 

brasão do Município, o Município continua e essas mensagens passam. Mencionou que ninguém 

está a tirar Miranda do Corvo do mapa e que todos querem o melhor para Miranda do Corvo. --  

Assumiu que neste processo existiram alguns erros, algumas omissões, mas se volta-

se-mos a atrás seriamos acusados de não sabermos o que estamos a fazer. ------------------------  

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

de Câmara que começou por referir que ira prestar alguns esclarecimentos, devido ao que foi 

entretanto mencionado. Relativamente à Moção/Recomendação, apresentada pelo Deputado 

Nuno Lopes, que certamente foi uma intervenção não só em seu nome, mas, em nome de 

toda a Bancada da Coligação PPD-PSD / CDS.PP "Miranda Não Pode Parar", e que contem 

algumas acusações graves, também já efetuadas pelos Vereadores da Coligação PPD-PSD / 

CDS.PP "Miranda Não Pode Parar", informou que todo o processo foi gerido, cumprindo 

escrupulosamente a lei. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Informou também que se poderia ter pago o trabalho, assim que o mesmo foi 

apresentado em junho, mas a empresa disponibilizou-se, a seu pedido, a fazer o 

desdobramento do logotipo principal para as diversas áreas do Município, tendo a Câmara 

Municipal efetuado o pagamento do trabalho só no dia 18 de setembro. ----------------------------  

Continuou informando que existe um parecer dos advogados, que defende a 

legalidade do Senhor Presidente de Junta, que tem uma empresa deste Concelho, poder 

efetuar trabalhos para a Câmara Municipal. Esclareceu que a empresa que realizou o 

trabalho, já prestou esclarecimento sobre a acusação de plágio. -------------------------------------  
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Referiu também, que se fosse hoje, ouviria a Assembleia Municipal e a Câmara 

Municipal, mesmo não sendo obrigatório.  -----------------------------------------------------------------  

Também informou que o anterior Executivo procedeu por duas vezes à alteração do 

logotipo e que essas alterações nunca foram presentes na Assembleia Municipal. Unicamente 

foi apresentado o Plano de Desenvolvimento Estratégico, que além da imagem/slogan 

“Miranda do Corvo, uma Comunidade Saudável e Solidária”, também apresenta outra área de 

orientação, mais virada para a natureza e para o aproveitamento da Serra da Lousã. ------------  

De seguida o Senhor Presidente da Câmara Municipal aproveitou para anunciar a 

intenção do Executivo em avançar para um novo Plano Estratégico a dez anos, não para o 

atual Executivo, mas sim para o Município de Miranda do Corvo. Informou que o atual 

necessita de ser revisto e de ser enquadrado numa parte inicial o novo Quadro Comunitário de 

Apoio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou referindo que a “Paixão Natural” tem um duplo sentido, não só paixão 

ligada à natureza, mas também porque Miranda é uma terra naturalmente apaixonante. Quem 

por cá passa, quer voltar. -------------------------------------------------------------------------------------  

Para concluir informou que o novo logotipo/slogan só não avançou mais cedo, por 

motivo de o Executivo também querer avançar com o novo site da Autarquia, e assim ter 

escolhido as Festas do Município, para nessa altura lançar o novo logotipo/slogan e o novo 

site. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação a Moção, sendo a mesma 

rejeitada por maioria, com 16 votos contra e 8 votos a favor. -----------------------------------------  

De seguida, a Deputada Celeste Cardoso, apresentou a seguinte declaração de voto: 

“A CDU votou contra esta recomendação, porque a mesma pretendia a retoma pura e 

simples da anterior imagem, por um lado. Por outro, não nos revemos nos fundamentos 

porque desconhecemos o procedimento e todo o processo que envolveu a feitura da imagem. 

Entendemos e já aqui referimos, que deveria ter sido discutida em Assembleia, já 

que, a marca identifica o Município, e não a Câmara Municipal. --------------------------------------  

Por outro lado, a CDU jamais poderia votar favoravelmente, uma recomendação deste 

género, visto que foi aqui visada uma pessoa, mais concretamente, o Presidente da Junta de 

Freguesia de Lamas, que nem sequer está presente, e portanto não pode exercer o 

contraditório. E por regra, a CDU, só depois de ouvir todas as partes envolvidas, é que, 

poderia decidir em consciência por uma eventual votação favorável ou não, se, não existissem 

os obstáculos anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------  

Neste sentido, entendemos votar contra.” ------------------------------------------------------  

Seguidamente, o Deputado Hugo Cabral, apresentou a seguinte declaração de voto:--  



 

 

      

Ata 26-06-2015  
Nº 3  

14 

“Declaração de voto só para justificar o nosso sentido de voto, nós como não poderia 

deixar de ser, somos um partido democrático e aceitamos a liberdade de opiniões e aceitamos 

claramente que as pessoas sejam contra a mudança. Entendemos perfeitamente, e o próprio 

Presidente deste Executivo já o assumiu, que eventualmente poderia ter vindo à Assembleia 

Municipal a discussão sobre a alteração do logotipo. ----------------------------------------------------  

De qualquer das formas, ainda que fossemos de opinião favorável ao conteúdo da 

moção aqui apresentada, com a gravidade das acusações que aqui foram impostas, jamais, no 

nosso juízo perfeito votaríamos favoravelmente. São graves as acusações que foram aqui 

feitas nesta recomendação. Por outro lado, entendemos e damos o nosso aval a esta alteração 

de imagem, numa perspetiva de que há um cumprimento do plano e do programa eleitoral 

que foi proposto aos munícipes e portanto, julgamos nós que o Presidente deste Município, 

tem como é evidente, ao ter apresentado um projeto que visava, em linhas mestras, a 

promoção do Concelho em termos turísticos, parece-nos a nós que do ponto de vista de 

promoção do Concelho, logo, a nova imagem e todo o investimento que tem sido feito em 

termos de promoção do Concelho, e nomeadamente várias atividades e vários eventos que 

têm sido elencados, parece-nos a nós que estão mais capacitados para que fizessem a 

alteração, no sentido de executarem a estratégia a que se propuseram aos Mirandenses.-------  

Foi essa a razão do nosso sentido de voto.” -----------------------------------------------------    

De seguida, a Deputada Fátima Ramos, apresentou a seguinte declaração de voto: ---  

“Na nossa opinião e na opinião da Bancada do PSD e do CDS, uma marca é algo que 

distingue um Concelho e que lhe dá notoriedade. Durante anos achámos que, por exemplo a 

Lousã, beneficiava do facto de ter uma serra que se chamava Serra da Lousã. Isso dava-lhe 

notoriedade, fazia com que, quando perguntávamos a alguém de Lisboa ou do Porto onde 

ficava a Lousã, todas as pessoas conheciam a Lousã. Em contrapartida se, pergunta-se-mos, 

muitas vezes, onde ficava Miranda do Corvo, muitas vezes, muitas pessoas, não sabiam onde 

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

Era algo que nos tornava tristes, que nos magoava, e por esse facto apostamos desde 

o início na criação de uma marca fundamente distintiva em relação ao Concelho. ----------------  

Há bocadinho vi que a Bancada do Partido Socialista, procurou confundir esta marca 

com slogans, sem terem a grandiosidade desta mesma marca. ----------------------------------------  

Recordando que, e a bocadinho foi referida, por exemplo, Miranda Capital da 

Chanfana, foi um slogan que o anterior Executivo arranjou e encontrou, mas que é um slogan 

que se prende, no fundo, com o aspeto apenas gastronómico. Ou seja, é um slogan 

importante, mas é um slogan numa perspetiva muito mais restritiva. -------------------------------  
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Em contrapartida, esta marca assentava num plano estratégico, contrariamente ao 

que foi aqui referido, mas o plano estratégico foi altamente debatido para o qual foi pedida 

opinião a várias pessoas do concelho e não apenas aos autarcas. Foi nesse seguimento e nesse 

plano estratégico que foi feito o logotipo, ou seja, foi um trabalho completamente diferente. 

Neste caso começamos pelo telhado e fez-se um logotipo que até existe na internet e está 

disponível para muitas outras pessoas e muitos outros países e que nada tem de distintivo em 

relação ao nosso município e apenas porque queriam mudar aquilo que estava feito. ------------  

Quando se diz por exemplo que o anterior plano estratégico já dava ênfase à parte da 

natureza, eu pergunto, o que é o saudável e porque é que nós tínhamos o saudável? Será que 

o saudável não tem a ver com uma aposta clara da autarquia pelos espaços verdes? Não tem a 

ver com a nossa serra e com aquilo que é possível fazer nessa mesma serra? Não tem a ver 

com a defesa persistente nos cuidados de saúde para o nosso concelho? Melhor educação para 

o nosso concelho? Num concelho que seja de facto bom viver? Em que é que isto contraria o 

logotipo que existiu antes? Quando dizem que outros utilizaram esta mesma marca, será que 

não devíamos ficar contentes quando outros dinamizavam aquilo que era a marca do nosso 

concelho? Será que a Lousã vai mudar o nome porque nós utilizamos o nome de marca “Serra 

da Lousã”? Será que o município de Miranda vai mudar o nome de Miranda porque há um 

pastel em Miranda que se chama Mirandense? Ou vamos todos contribuir e puxar as pessoas 

para trabalhar connosco, colaborar connosco e potenciar de facto uma marca de uma terra 

que é de facto saudável, onde é bom viver e que é solidária? Era esse o meu desejo, mas 

pelos vistos para vós o aspeto da solidariedade fica para segundo plano. ---------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal referiu que votou contra esta 

proposta de recomendação por várias razões. Referiu que não merecia estar a dar-se o ênfase 

que se deu neste assembleia e a visibilidade de um assunto que já estava ultrapassado. Disse 

que bem ou mal o logotipo já anda a circular. Referiu que criticou a câmara pelo facto de não 

ter suscitado este assunto à Assembleia Municipal, no entanto o mesmo também não foi 

presente na Câmara Municipal. Salientou que está aqui agora presente, que foi votado e que a 

maioria aprovou. Disse que depois desta votação a Assembleia Municipal iria também adotar 

este logotipo como seu. ---------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida foi dada a palavra ao Deputado Fernando Araújo que referiu que já chega 

de Terra Solidária e Paixão Natural. Disse que iria sempre utilizar a expressão “Terra 

Solidária” e que também tinha uma paixão natural que é por Miranda do Corvo. Disse que é 

solidário desde que é autarca, mais precisamente desde 1989 e que de facto tem uma paixão 

natural por Miranda do Corvo. Salientou para não se perder muito tempo nesta lavagem de 

roupa suja e que se devem escolher os assuntos dos quais realmente Miranda do Corvo 
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necessita, tais como as obras e o desenvolvimento. Disse que em todos os eventos iria falar 

sempre em “Terra solidária”. Referiu que este executivo já tomou posse há quase dois anos e 

que estava na altura de passar aos atos. Falou na questão da requalificação do Rio Alheda. 

Referiu que o anterior executivo lhe tinha solicitado orçamento para colocação de umas 

comportas metálicas. Disse que quando as comportas estão fechadas a água começa logo a 

cheirar mal salientando o facto do anterior executivo ter tentado solucionar o problema com 

a colocação dos repuxos mas que passado um ano foram retirados. ----------------------------------    

Informou que existe um projeto seu para a solução daquele problema o qual mandou 

para as grandes opções do plano deste executivo e do anterior e que inclusivamente ficaria 

pouco dispendioso. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Solicitou ainda a reparação do passeio pedonal da Volta da Costa, pois inclusivamente 

tem recebido muitos alertas da população. ---------------------------------------------------------------  

Falou ainda nas casas de banho da Praça José Falcão e no Parque de Merendas da 

Quinta da Paiva, salientando quem visita o Parque Biológico tem que usar as casas de banho 

das piscinas ou do restaurante e que em relação às da Praça José Falcão, tem vergonha de 

mandar para lá alguém. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que existe um projeto que se deve aproveitar e levar para a frente. ------------  

Sugeriu que se verifique a iluminação da igreja, pois não é suficiente para iluminar a 

igreja, aproveitando para mencionar que também no Corvo a iluminação é insuficiente e o 

piso está bastante degradado.  ------------------------------------------------------------------------------  

Sobre as obras na Praça José Falcão, referiu que não é contra as obras, que estão a 

ficar muito bonitas, mas que a questão se prende com o corte do trânsito. Referiu que quando 

executam os trabalhos mais difíceis, nomeadamente os de abertura de valas e ligações dos 

ramais de água, o transito nunca esteve cortado. Disse que neste momento também podia 

haver circulação desde que a parte onde anda o calceteiro estivesse protegida. ------------------  

Quando os trabalhos iam neste ponto, o Deputado João Caetano, solicitou autorização 

para integrar os trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar a integração do 

Deputado nos trabalhos da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------  

De seguida solicitou a palavra a Deputada Ivone Dias que depois de cumprimentar os 

presentes, mostrou a sua apreensão por ultimamente a secção de Semide dos Bombeiros 

Voluntários de Miranda do Corvo estar sempre com aspeto de fechada, ou seja, com o portão 

e janelas sempre fechadas, sem carros de fogo, socorro e/ou ambulâncias visíveis. --------------  
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Referiu que esta secção constitui um equipamento muito importante para o Sector 

Norte do Concelho, e que com o aproximar de mais uma época de fogos, com uma 

intervenção rápida, mesmo com poucos meios, se pode evitar um problema muito mais grave. 

Informou que recentemente se verificou um incendio numa casa a escassos metros da 

referida secção, que só não teve maiores consequências devido à rápida e pronta intervenção 

do Samuel Mateus bem como de alguns poucos populares. ---------------------------------------------  

Referiu que a rápida intervenção do Samuel, que por ter formação na área constitui 

um contributo muito valioso no trabalho e ajuda aos outros intervenientes. Informou que 

segundo os populares “os bombeiros terão chegado cerca de trinta minutos depois”, bem mais 

tarde do que seria suposto. Informou que na comunicação social é referido vinte e quatro 

operacionais e meia dúzia de viaturas, mas que os populares referem que não corresponde à 

verdade, ou seja, estiveram presentes menos operacionais e menos viaturas, situação 

incompreensível dado que existe uma secção ao lado.  -------------------------------------------------  

Questionou se será falta de funcionamento ou perda de importância da mesma. --------  

Salientou que esta situação constitui um grande prejuízo para as populações e 

instituições do Sector Norte do concelho, situação muito mais incompreensível quando a 

Câmara dispõe a tempo inteiro de um Comandante Operacional Municipal. ------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra a Deputada Carla Baptista, tendo apresentado a 

seguinte declaração: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Sendo o meu tempo de intervenção limitado e porque não quero esquecer-me de 

referir nenhum pormenor importante, vou passar a ler aquilo que previamente escrevi. --------  

Tive oportunidade de observar o vídeo promocional do concelho, publicado no site do 

município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não posso negar que o mesmo promove: ---------------------------------------------------------  

- A natureza com tudo o que ela nos pode oferecer;-------------------------------------------  

- O artesanato diversificado; -----------------------------------------------------------------------  

- O Santuário do Senhor da Serra, local centenário que trouxe peregrinos e turistas ao 

concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A gastronomia; --------------------------------------------------------------------------------------  

- O vinho de Lamas -----------------------------------------------------------------------------------  

Mas, o nosso concelho é muito mais do que isto e tem muito mais para mostrar. -------  

Por isso surpreende-me o facto de haver sido retirado o anterior vídeo porque até 

podia ter ficado bem complementado com este!!! -------------------------------------------------------  

Não esqueçamos de que se está a falar em promoção do concelho e que isso envolve 

custos, todos sabemos disso. ---------------------------------------------------------------------------------  
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Numa altura em que a todos é imposta a contenção de gastos, o dinheiro da autarquia 

não deve ser gasto de um modo ligeiro, sob o risco de prejuízo para a população, em questões 

bem mais benéficas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O vídeo anteriormente publicado pelo executivo da Dr.ª Fátima Ramos foi muito bem 

realizado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A localização do concelho era perfeita, com uma orientação ideal para quem cá 

desejasse vir; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

As imagens eram de muito boa qualidade e, os locais em mostra, corretamente 

legendados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A natureza aparecia em todo o seu esplendor; --------------------------------------------------  

Podíamos sinalizar: -----------------------------------------------------------------------------------  

Os marcos históricos do concelho, porque a história não pode e não deve ser 

esquecida; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Casa das Arte, ícon concelhio e da arquitetura nacional; ----------------------------------  

O Parque Biológico da Serra da Lousã que engloba um zoo que inclui a fauna nacional 

e regional, domestica e selvagem e que atrai por ano, mais de 150 mil turistas. É sem dúvida 

um dos maiores atrativos que temos. -----------------------------------------------------------------------  

O Restaurante Museu da Chanfana, restaurante considerado de referência 

gastronómica nacional e que promove todos os pratos tradicionais do nosso concelho de uma 

forma requintada mas, igualmente, típica e genuína. ---------------------------------------------------  

O parque desportivo e de lazer com as Piscinas que trazem a esta região milhares de 

pessoas e que servem os vários grupos etários. Fazem a delícia, também, daqueles 

mirandenses que não podem usufruir de outras rotas turísticas mais dispendiosas. ---------------  

Portanto, Senhor Presidente da Câmara, gostaria de saber o porquê da substituição do 

anterior vídeo e também o porque da ausência de todos estes marcos promocionais 

importantes que acabei de enumerar no site da autarquia. --------------------------------------------  

É de Miranda do Corvo que se trata, da sua promoção, divulgação e desenvolvimento.  

A obra foi feita no concelho não importa por quem e não deve ser ocultada ou 

esquecida! -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se me permitem, também me surpreendeu que do programa de visitas agendadas e 

efetuadas por esta autarquia para as comitivas das cidades geminadas com Miranda do Corvo 

e que estiveram recentemente entre nós, não constasse uma única visita ao PBSL e a todo o 

seu conteúdo museológico, biológico e tradicional. -----------------------------------------------------  

Teria sido muito oportuno também, brindar os digníssimos convidados com um repasto 

típico regional no Restaurante Museu da Chanfana incluindo posteriormente e a título 
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digestivo, por exemplo, um passeio que mostrasse o Museu Vivo das Artes e Ofícios e demais 

atrações contiguas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Para finalizar e se me permite Senhor Presidente, um roteiro destes só ampliaria a 

importância sociocultural e turística do concelho e também a paixão dos nossos convidados 

por ele…” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida foi dada a palavra à Deputada Fátima Ramos que mostrou a sua tristeza 

pelo aspeto de abandono de alguns pontos do nosso concelho. Referiu que alguns deles já 

tinham sido referidos pelo Senhor Fernando Araújo e pela Dr.ª Celeste Cardoso. Mencionou 

que as flores colocadas anteriormente secaram e acabaram por retirar os vasos. Disse que 

todo o arranjo da Praça Luís de Camões está ao abandono, que deixaram secar as hortênsias 

da ladeira do Calvário e que o rio está cada vez pior. Salientou que basta olhar para a Praça 

Fausto Correia para se verificar o abandono em que está, que todos os espaços ajardinados 

desta terra estão ao abandono, que as árvores estão a ser cortadas porque as podas foram 

excessivas, apesar dos alertas feitos. Salientou que a terra está a perder brilho, não tem 

obras novas, não tem as casas de banho tão desejadas. ------------------------------------------------    

Salientou que não há coisas novas e também não há manutenção do que se tinha. -----  

Disse que vem o executivo falar em Paixão Natural, mas que não têm paixão por esta 

terra e que se tivessem cuidavam dela e amavam-na e cuidavam dela de outra forma. 

Salientou que esta situação ainda é mais estranha porque a autarquia tem protocolos com 

todas as Juntas de Freguesia e mesmo assim abandonam esta terra e deixam-na com um 

aspeto que entristece. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que um Deputado tinha referido a questão do saneamento no Senhor da Serra. 

Informou que o projeto, o concurso do saneamento do Senhor da Serra estava todo concluído 

quando deixaram esta Câmara. Disse que podiam dizer que não têm dinheiro, mas segundo as 

contas apresentadas a Câmara tem muito dinheiro em contas a prazo. Informou que esta 

Câmara já recebeu várias verbas do POVT que foram ganhas à custa de projetos que tinham 

sido executados pelo anterior executivo. ------------------------------------------------------------------  

Referiu que o que o executivo apregoou está muito longe daquilo que fazem e têm 

feito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que é muito triste que esta Câmara tenha 3.436.809,00 euros de depósitos e 

esteja a agir com tão pouca celeridade. Mencionou que o executivo parece que tem vergonha 

de alguns pontos do concelho. -------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que o Deputado José Mário referiu o orgulho do Parque Biológico e questionou 

onde está este orgulho quando no vídeo promocional o Parque Biológico nem sequer aparece, 
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ou por exemplo na Quinta da Paiva em que se anda a lutar à tanto tempo para ter lá as casas 

de banho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que trazem comitivas ao concelho e que não as levam a visitar estes 

investimentos. Disse que o interesse não é para as instituições que gerem estes espaços e sim 

para o município. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mostrou a indignação por terem apagado o anterior vídeo promocional e terem feito 

um vídeo estilo dos anos oitenta, onde não aparece a Casa das Artes, o Parque Biológico, a 

área de Lazer, a Piscina da Quinta da Paiva. Onde não aparece nada daquilo que gera 

movimento e que atrai pessoas e que cria riqueza nesta terra. Disse que optaram por excluir, 

omitir e apagar e que de facto é vergonhoso e que faz lembrar os tempos do comunismo, do 

fascismo e do lápis azul. --------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida interveio o Deputado José Mário Gama que referiu que estava satisfeito 

com o que ouviu e que a irritação da Deputada Fátima Ramos era sinal de que alguma coisa se 

estava a fazer. Disse que quando a oposição vê que se está a usar uma coisa diz que está tudo 

mal feito. Referiu que a oposição diz que Miranda é governada por pessoas sem visão, que 

está parada e faz recuar o nosso concelho. ----------------------------------------------------------------  

Continuou criando um balanço positivo dos dois anos de mandato, referindo que 

existe dinamismo. Lembrou que este executivo tomou posse há cerca de um ano e meio e que 

o anterior executivo esteve cá durante doze anos, doze anos esses de vacas gordas, em que 

houve oportunidade para se fazer edifícios, a Casa das Artes e a Quinta da Paiva. Referiu que 

não compreende porque é que na altura não fizeram as casas de banho. ---------------------------  

Salientou que este executivo reduziu o índice de transparência municipal do 

município, proporciona um programa vasto na Casa das Artes, lutou pela abertura da Ponte do 

Cabouco, conseguiu a realização da primeira Feira de Caça, a primeira Feira Medieval, 

conseguiu a requalificação do Campo Sá Carneiro, inaugurou o piso sintético do campo dos 

Moinhos, conseguiu a abertura do Centro de Estágios e BTT Trail, o saneamento do Senhor da 

Serra está em marcha, que somos o segundo município com preocupações ambientais e que 

tenta reduzir de forma significativa o gasto de papel com a implementação da aplicação 

Mydoc, construiu reservatórios para a água no Carapinhal, Semide, Lamas, Vila Nova, está a 

esforçar-se para avançar com o Jardim da Paz, está em marcha a requalificação da Praça José 

Falcão, foi concretizada a pavimentação da estrada de Vale do Açor e Abelheira, a Expo 

Miranda dos dois últimos anos foi um sucesso, está a ser construída a Ponte da Retorta a qual 

tinha um custo de execução de cem mil euros e o executivo conseguiu por cinquenta mil. -----  

Salientou que muito mais haveria a dizer. Disse que o executivo conseguiu reduzir a 

dívida do município em cerca de trinta por cento. -------------------------------------------------------  
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Referiu a questão dos vídeos, que os mesmos não se apagam, apenas existe um novo 

com uma nova visão. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Terminou dizendo que afinal não há inercia e sim dinamismo por parte do executivo. -                                      

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal referiu que perante aquilo que ouviu 

tinha que falar sobre duas ou três coisas. ------------------------------------------------------------------  

Disse que parece que estamos em campanha eleitoral e que o importante seria que 

todos dessem as mãos e clamassem o amor por Miranda do Corvo. -----------------------------------  

Referiu que seria importante que nesta Assembleia se apresentassem projetos e ideias 

e não estarmos sempre a dizer que se tinha o projeto e não se fez. ---------------------------------  

Sobre o novo logotipo, referiu que é um assunto que deve ficar definitivamente 

concluído. Disse que também ficou descontente e aceitou. Referiu que entende que a 

Assembleia Municipal não é a oposição da Câmara e têm que trabalhar em conjunto e unir 

esforços com a própria Câmara. -----------------------------------------------------------------------------  

Salientou que chegam à Assembleia Municipal matérias que não fazem sentido 

nenhum pois grande parte deles são competência de juntas de freguesia e até mesmo 

competência de fora do concelho de Miranda do Corvo, como é o caso, por exemplo da ponte 

das Vendas da Serra, que é uma obra que pertence à Ascendi e é no concelho de Coimbra. ----    

Sobre as visitas das comitivas referiu que foi a primeira vez que visitaram uma 

instituição fora da sede do concelho, como foi o caso da Santa Casa da Misericórdia de 

Semide, pelo que em relação a esta matéria alguma coisa está a mudar. ---------------------------    

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

“A Associação de Caçadores de Semide e Rio de Vide, é uma associação devidamente 

organizada com sede em Semide e congrega no seu âmbito, os caçadores de Semide e Rio de 

Vide. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem contribuído para o desenvolvimento da prática da caça desportiva apoiando 

também a proteção civil e a luta contra os fogos florestais. -------------------------------------------  

Esta associação tem uma luta associativa de dez anos, está devidamente organizada e 

tem no seu seio uma congregação de cerca de oitenta associados. Nunca foi recordada nem 

lembrada para nada, pelo que proponho um Voto de Louvor a esta associação.” ------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Voto de 

Louvor, o qual foi aprovado por maioria com 1 voto de contra e 1 abstenção. ---------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente de 

Câmara que passou a prestar os esclarecimentos solicitados. -----------------------------------------  

Começou por felicitar o Deputado João Branco pela apresentação do Voto de Louvor e 

pela sua iniciativa, bem como a Assembleia Municipal pela sua aprovação. ------------------------  
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Agradeceu as palavras de felicitação pela prova de ciclismo e pela Expo Miranda. ------  

Respondendo ao Deputado Luís Martins, agradeceu as notas sobre a consignação das 

obras de saneamento e reabilitação da rede de águas no Senhor da Serra, bem como parte das 

Chãs, salientando que é uma obra desejada há muito tempo, que embora não tenha 

financiamento se espera que o mesmo venha a ocorrer. Frisou que é um investimento muito 

grande da Câmara Municipal, sendo certo, que encontraram o projeto num grande estado de 

maturidade, mas que a grande dificuldade dos projetos não é a sua elaboração, mas sim a sua 

execução. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Salientou que podem fazer os projetos de rede de águas e saneamento para todas as 

zonas do concelho deixá-los para o executivo seguinte e depois vir reclamar que foram eles 

que fizeram os projetos. Frisou que fazer projetos é importante, mas mais importante do que 

isso é fazer as obras. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Frisou o princípio da ética e do exercício das funções públicas e o respeito para com a 

instituição, que de resto, é o que têm feito. Honrar os compromissos e executar obras que 

vinham detrás. Referiu que já havia início de compromissos com algumas empresas e que 

nunca iriam defraudar as expectativas de empresas do concelho e da região, não 

concretizando obras que eles contavam em executar, contrariamente ao que foi feito no 

passado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a Igreja Matriz de Semide registou e referiu que iria comunicar ao Vereador Rui 

Godinho e aos serviços do Núcleo de Infraestruturas e Ambiente para que se possa proceder a 

essa correção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a questão levantada na Ribeira, referiu que não é só a rede de águas que está 

em causa. Disse que esta feito um projeto e que só não se avançou com o concurso porque 

esta dependente da revisão ao orçamento que temos aqui presente. --------------------------------  

Salientou que não é necessário apenas a remodelação da rede de águas da conduta 

principal e de todos os ramais de ligação de águas, e que também é necessário executar os 

ramais de saneamento para ligar à conduta principal construída pelas Águas do Mondego. -----  

Referiu também a necessidade de reparar o pavimento nesta zona e que esse projeto 

vai ser executado este ano.-----------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a questão levantada pelo Deputado Luís Martins referente à estrada das Vendas 

da Serra, informou que tem estabelecido contactos com a Câmara de Coimbra bem como com 

outras entidades tendo em vista a resolução daquele problema. Disse que tal como já foi 

referido, trata se de uma obra num concelho vizinho e que de acordo com um email que 

recebeu da empresa construtora, o mesmo referia que os trabalhos se encontram concluídos 

desde o final da semana passada, ou seja, todos os trabalhos que a empresa tinha para fazer 
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estão feitos e que apenas se aguarda a realização da vistoria e a autorização para abertura 

por parte da IP – Infraestruturas de Portugal. Sobre a limpeza referiu que a câmara já fez a 

sua parte uma vez que já se sabia que a abertura estava para breve, ou seja, os trabalhadores 

da autarquia já fizeram a limpeza até ao limite do concelho. -----------------------------------------  

Referiu que a necessidade de limpeza das estradas florestais, referida pelo Deputado 

Luís Filipe Martins, referiu que este executivo em 2014 em colaboração com as Juntas de 

Freguesia, fez um grande investimento na limpeza das estradas florestais e que este ano está 

um pouco atrasado, uma vez que no âmbito da Dueceira decorreu um procedimento de venda 

de uma das motoniveladoras a entidades privadas, mas que era dada preferência aos 

municípios se assim o entendessem. Referiu que perante o montante em causa e de acordo 

com as propostas que dispunham, disse que entenderam exercer o direito de preferência e 

adquirir a motoniveladora para que em articulação com os senhores Presidentes de Junta, se 

possa, ao longo de todo o ano, manter a limpeza de todas as estradas florestais.-----------------  

Sobre a intervenção do Deputado Carlos Marta e sobre a nova imagem da autarquia, 

bem como sobre o stand promocional, recordou que o stand promocional não é apenas para 

um evento e sim para vários. Disse que ainda não está nada pago pois faltam entregar ainda 

algumas peças (brochuras e vídeos promocionais), que foi conseguido por um bom preço 

tendo em conta que vai andar por todo o país que a relação custo/benefício é bastante 

atrativa para o município. ------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Deputado José Miguel Simões, aproveitando para saudar o 

senhor Deputado pela sua participação no projeto Mentes Brilhantes, e sobre o regresso do 

Orçamento Participativo Jovem admitiu que existe um atraso, mas que o novo site está 

preparado para servir de plataforma para o Orçamento Participativo e sem qualquer custo. 

Propôs que a senhora Vice Presidente em articulação com os jovens, decidam quais as 

propostas que se vão executar já para o próximo ano e que no próximo ano se comece cedo a 

analisar as propostas para o ano seguinte. -----------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Deputado Hugo Cabral referente à atribuição do subsídio para 

os bombeiros para aquisição de duas ambulâncias, referiu que a Câmara não fez mais que a 

sua obrigação e que este apoio é muito importante para os bombeiros para que eles possam 

dar continuidade ao seu trabalho. ---------------------------------------------------------------------------  

Sobre a questão levantada pela deputada Margarida Rodrigues, referiu que a limpeza 

na parte do nosso concelho está feita e que se espera agora que Coimbra faça a sua parte. ----  

Sobre a intervenção da Deputada Celeste Cardoso no que toca as ruturas de água na 

estrada da Ribeira, referiu que também já tinha respondido anteriormente. ----------------------  
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Sobre a rua Sebastião da Cruz Lopes, referiu que há efetivamente necessidade de 

avançar com um projeto de requalificação que leve não só em conta os lugares de 

estacionamento e a forma como venham a ser pagos ou não. Salientou que esta rua, pela sua 

centralidade precisa de uma requalificação e que inclusivamente já existe um estudo prévio 

desenvolvido pelo arquiteta Ana Figueiredo. --------------------------------------------------------------   

Sobre a desinfeção dos contentores do lixo, informou que estão previstas duas 

desinfeções este ano havendo neste momento um procedimento a decorrer e que o ano 

passado foi feita apenas uma desinfeção. -----------------------------------------------------------------  

Mencionou que todos estão de parabéns com a realização da Expo Miranda e que o 

balanço é muito positivo, tendo havido inclusivamente uma evolução para melhor. Deixou 

uma palavra de agradecimento aos elementos da comissão organizadora, a todos os 

colaboradores, a todos os expositores e a todos os que tornaram a expo Miranda uma 

realidade e um sucesso. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à intervenção do Senhor Presidente da União das Freguesias de Semide e 

Rio de Vide em relação às fontes, agradeceu o seu empenho. -----------------------------------------  

Sobre a estrada de Segade registou e informou que irá solicitar aos serviços para 

verificarem, para tentar encontrar uma solução que evite que no próximo inverno não volte a 

acontecer o mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Miranda do 

Corvo, agradeceu os alertas feitos e mencionou que a mesma demonstra que o Senhor 

Presidente não liga a partidos, mas sim a pessoas e que independentemente do partido que 

esteja no executivo apresenta os seus alertas. -----------------------------------------------------------  

Sobre a requalificação do rio Alheda, informou que não se pode executar este projeto 

este ano, mas que se pode inscrever nas GOP do próximo ano a fim de requalificar esta zona 

tão bela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o passeio pedonal da Volta da Costa, informou que já algum tempo assinou a 

requisição para aquisição de vários materiais com vista à reparação, sem prejuízo de ser 

necessário recorrer a uma empreitada de requalificação global dos passadiços.-------------------  

Sobre as instalações sanitárias da Praça José Falcão, informou que o projeto existente 

prévia também, um espaço de cafetaria associado às casas de banho, e que, a decisão que 

está tomada será apenas reformular o projeto, e avançar apenas com as instalações 

sanitárias. Referiu que o modelo atual é de que o investidor terá de fazer um investimento na 

ordem dos cem mil euros, mantendo as casas de banho para o público. -----------------------------  
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Deixou à consideração dos senhores deputados o arrendamento do espaço num 

processo de hasta pública normal, ou então alterar o projeto, fazendo apenas as instalações 

sanitárias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre as instalações sanitárias da Quinta da Paiva, não existia projeto de execução e 

o mesmo encontra-se em fase final para poder ser aprovado e avançar para concurso. ----------     

Referiu que efetivamente a iluminação do Alto do Calvário é deficiente e que seria 

importante dar destaque à igreja e à torre. ---------------------------------------------------------------    

Sobre o corte de trânsito adotado na Praça José Falcão, referiu que foi por razões de 

segurança, de acordo com a informação técnica, mas que brevemente irá ficar um canal de 

ligação na zona da obra, estando prevista em primeiro, a execução da via de circulação e 

posteriormente todos os trabalhos envolventes, minimiando assim os transtornos dos 

comerciantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção da Deputada Ivone Dias, referiu que nem precisa de questionar os 

bombeiros sobre o que referiu e que são criticas muito injustas, mas que irá transmiti-las a 

quem de direito. Referiu que se houve alguma falha e que está em crer que não, a câmara 

não tem responsabilidade. Deve estar preocupada, mas não tem responsabilidade. --------------  

Sobre a intervenção da Deputada Carla Baptista, informou que o vídeo que refere não 

esteve efetivamente durante uns dias no site e que tal facto se deveu à necessidade de 

integrar no site o youtube. Ou seja, não foi apagado, esteve apenas uns dias inativo. -----------  

Sobre o Parque Biológico referiu que não é verdade uma vez que o executivo anterior 

encomendou um vídeo promocional essencialmente sobre o parque biológico e que esse vídeo 

para além de ter estado a passar na Expo Miranda também está no site. Informou que este 

vídeo é centrado no Parque Biológico, mas também contém outros pontos de atratividade do 

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

Referente às afirmações da Deputada Fátima Ramos sobre o estado de abandono de 

alguns espaços, informou que irá transmitir ao Núcleo de Infraestruturas e Ambiente para que 

eles verifiquem. Informou que também já alertou, uma vez que é possível que os jardineiros 

não estejam a cumprir com rigor as suas funções. -------------------------------------------------------    

Referiu que discorda da grande parte das afirmações da senhora Deputada Fátima 

Ramos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que a Deputada também tem uma Paixão Natural e que todo o nervosismo e 

ansiedade que denota nas suas intervenções só demonstram que a sua Paixão Natural é pelo 

poder e que é isso que a incomoda profundamente. -----------------------------------------------------   

Sobre as intervenções do Deputado José Mário Gama, agradeceu a síntese que fez. ----   
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Agradeceu também as palavras sábias do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

pois fundamentalmente devem todos trabalhar em prol do concelho de Miranda do Corvo. -----    

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

O Presidente da Câmara congratulou-se pelo novo modelo apresentado em relação à 

Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade da Autarquia. Disse que este modelo é 

muito mais sintético e foram preparados pela área administrativa e financeira. ------------------    

De seguida foi dada a palavra à deputada Fátima Ramos, que disse que na sua opinião 

esta câmara faz demasiado pouco face aquilo que pode fazer e que essa situação foi 

confirmada nas contas aprovadas onde existe uma concretização de menos 50% do que aquilo 

que era concretizado normalmente e pagou menos 50% da divida em relação ao que era pago 

anualmente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------      

Por fim disse que o vídeo “Investir e Visitar” não se encontra no site. Referiu que o do 

Parque Biológico esta efetivamente no site, mas o “Investir e Visitar” não está online. ---------  

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

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

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

O Presidente da Assembleia Municipal aceitou o impedimento. -----------------------------  

Ponto 6 -Alteração e Ampliação do Loteamento Industrial de Miranda do Corvo - 

Desafetação de áreas do domínio público municipal, correspondentes a áreas 

verdes e de utilização coletiva, a áreas de passeios - circulação pedonal, a áreas 

de equipamento e utilização coletiva e a caminho público, para posterior afetação 

no domínio privado municipal. (Deliberação Camarária de 19.06.2015). --------------  

De seguida foi dada a palavra ao Vereador Miguel Brandão que informou que esta 

alteração se deveu ao facto das áreas do anterior alvará de loteamento Industrial da Pereira, 

fazerem parte de áreas verdes, de circuitos pedonais e circuitos viários. ---------------------------  

Informou que com a nova configuração do Plano de Pormenor, essas áreas constituem 

lotes de terreno onde será possível a edificação. Referiu que em consequência desta situação, 

há necessidade de desafetação destas áreas do domínio público da Câmara para o domínio 

privado, sendo que futuramente irão existir lotes de edificação. -------------------------------------            

Colocado o Ponto 6 -Alteração e Ampliação do Loteamento Industrial de Miranda do 

Corvo - Desafetação de áreas do domínio público municipal, correspondentes a áreas verdes e 

de utilização coletiva, a áreas de passeios - circulação pedonal, a áreas de equipamento e 

utilização coletiva e a caminho público, para posterior afetação no domínio privado 
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municipal, à votação foi o mesmo aprovado por maioria, com duas abstenções dos Deputados 

da Coligação Democrática Unitária. -------------------------------------------------------------------------  

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

Ponto 7 - Constituição da Agência de Desenvolvimento da Serra da Lousã: proposta 

do Senhor Presidente. (Deliberação Camarária de 19.06.2015). -------------------------  

De seguida o Presidente da Câmara recordou que a proposta já tinha sido aprovada há 

muito tempo, no entanto a mesma carece de uma pequena correção. ------------------------------  

Informou que essa correção tem a ver com o termo usado no art.º 1.º dos estatutos, 

pelo que é necessário trocar o termo Agência pelo termo Associação, sendo para tal 

necessário revogar parte da deliberação. ------------------------------------------------------------------  

Informou que acima de tudo tem a ver com a localização da sede da entidade, uma 

vez que na deliberação anterior a adesão a este projeto ficou condicionada ao facto da 

localização poder vir a ser em Miranda do Corvo. --------------------------------------------------------  

Referiu que também há necessidade de corrigir esta parte, aprovando agora a 

localização na Castanheira de Pêra e futuramente poder ser em Miranda do Corvo. --------------    

E não havendo mais intervenções, a Assembleia Municipal deliberou por maioria com 

oito abstenções dos Deputados da coligação do PPD-PSD-CDS/PP, aprovar os novos estatutos 

da Agência de Desenvolvimento da Serra da Lousã – Associação ADSL, com a localização da 

sede em Castanheira de Pêra, bem como a adesão do Município à dita agência. ------------------  

De seguida foi dada a palavra à Deputada Fátima Ramos, que apresentou a seguinte 

Declaração de Voto: --------------------------------------------------------------------------------------------  

“Nós abstivemo-nos. A nossa abstenção não tem nada a ver com a constituição da 

Agência, isto é, nós somos totalmente a favor e achamos que este projeto pode ser 

extremamente importante para o desenvolvimento da serra e pode potenciar o interesse da 

serra bem como para contribuir para um melhor ordenamento, pelo que tem interesse quer 

do ponto de vista ambiental, quer do ordenamento extremamente importante. ------------------   

Este projeto já vem do executivo anterior e é um projeto pelo qual sempre lutámos e 

sempre nos debatemos. Consideramos contudo que, quanto à localização, Miranda tinha todas 

as condições para ser a sede desta Agência, nomeadamente pela localização da A13 que 

aparece como a porta de entrada à Serra da Lousã e por outro lado, mesmo em termos de 

localização, Miranda está numa posição muito central em relação a todos os outros concelhos. 

Compreendemos que a decisão possa não ser fácil, no entanto, poderiam 

eventualmente já ter encontrado uma solução que ficasse contemplada nos estatutos em que 

por exemplo, existisse uma rotatividade ou outra solução a analisar do ponto de vista 

jurídico.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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De seguida foi dada a palavra ao Deputado José Mário Gama que apresentou a 

seguinte Declaração de Voto: --------------------------------------------------------------------------------  

“A bancada do Partido Socialista votou favoravelmente porque não quer impedir de 

forma alguma a prossecução da criação desta Agência. Contudo queremos deixar aqui bem 

patenteado que gostaríamos de ver os esforços do executivo para que no futuro, ou 

periodicamente ou por fases bianuais a sede se fixe nos concelhos que fazem parte da 

associação. Ou seja, que não seja definitivo que a sede seja na Castanheira de Pêra, mas que 

possa ser colocada temporariamente nos outros concelhos.” ------------------------------------------  

 Ponto 8 - Contrato de partilha de poupanças líquidas - Fundo de Eficiência 

Energética. (Deliberação Camarária de 19.06.2015); ---------------------------------------  

De seguida o Presidente da Câmara, informou que foi remetida informação por parte 

do Fundo de Eficiência Energética, a qual explica as razões pelas quais foi necessário aprovar 

em Câmara Municipal a minuta do contrato.  -------------------------------------------------------------  

Informou que não só Miranda do Corvo, mas também os outros concelhos que 

apresentaram candidaturas ao POVT na área da eficiência energética, parte das poupanças 

vai ser utilizada para repor parte do financiamento que a Câmara vai receber. Ou seja, é uma 

operação financeira que carece de aprovação na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. 

Recordou que no passado foram feitas operações de antecipação de receitas dos 

parques eólicos que careciam de aprovação da Assembleia Municipal e não foram presentes 

neste órgão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------         

De seguida foi dada a palavra ao Deputado Hugo Cabral que referiu dado que vai ser 

feito o investimento em termos de luminárias e da reposição da iluminação pública em 

Miranda, o qual pressupõe uma poupança na ordem dos 16 mil euros. -------------------------------  

Referiu que mais importante do que a celebração deste contrato é saudar a iniciativa 

da promoção da eficiência energética, que não deixa de ser uma marca deste executivo em 

termos de eficiência e poupança. ---------------------------------------------------------------------------  

Referiu que tendo em conta a poupança que aufere, se reforce na iluminação em 

determinadas áreas do concelho, uma vez que continua a ser uma das áreas que carece de 

intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------     

De seguida o Presidente da Câmara referiu que o valor base é de 35.340 euros, ou 

seja 85% de financiamento e dessa parte há uma que é a fundo perdido e outra que é para 

devolver ao longo de vários anos. Informou que apenas se aguarda a minuta do contrato para 

se poder avançar com a execução. --------------------------------------------------------------------------   
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Informou que os lugares onde vão ser instaladas as luminárias LED, foram propostos 

por técnicos depois de uma avaliação da rede de iluminação pública e de uma maximização 

das poupanças, ou seja, não foi nenhuma escolha política foi uma escolha técnica. --------------  

Referiu que o desejo é que fosse no concelho todo, mas como tal não foi possível os 

lugares contemplados foram Espinho e Lamas. -----------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato de 

Partilha de Poupanças Liquidas, bem como nomear o Senhor Presidente de Câmara, para 

representar o Municipio na celebração do referido contrato. ------------------------------------------  

Ponto 9 - Emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento o interesse 

público municipal na regularização de estabelecimento - "Atmosverde - 

Aproveitamento de Biomassa, Ld.ª." (Deliberação Camarária de 19.06.2015). -------  

De seguida o Senhor Presidente de Câmara solicitou que fosse o Vereador Miguel 

Brandão a prestar os esclarecimentos necessários. ------------------------------------------------------  

O Vereador Miguel Brandão, informou que de acordo com a nova legislação do 

licenciamento industrial, o estabelecimento em causa, carece de uma deliberação do 

interesse público municipal deste órgão para que seja suscetível de regularização ao 

licenciamento daquela atividade. ---------------------------------------------------------------------------  

Concluiu referindo que o interesse público só é acautelado quando deliberado por 

este órgão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra a Deputada Celeste Cardoso que questionou 

relativamente a esta questão do reconhecimento do interesse público municipal, e na 

regularização do estabelecimento da Atmosverde, qual era em termos práticos o interesse 

público do município, em reconhecer este interesse público, ou seja porquê? ---------------------  

Referiu que o último documento que faz parte deste processo é uma reclamação, em 

que um determinado munícipe expõe a sua situação de saúde e se mostra preocupado pela 

poluição provocada por esta empresa. A Deputada questionou qual a resposta dada a este 

munícipe e em que medida é que a declaração de interesse público vai regularizar ou 

solucionar estes problemas ambientais. --------------------------------------------------------------------    

   De seguida o Presidente da Assembleia Municipal referiu que relativamente a este 

assunto, concorda que a Câmara no seu entusiasmo de cativar os empresários, deve fazer 

tudo o que está ao seu alcance. -----------------------------------------------------------------------------   

Referiu que esta empresa poderá trazer alguns dissabores e maus cheiros, mas em 

contrapartida irá provocar o aumento dos postos de trabalho. ----------------------------------------     

De seguida interveio o Deputado Hugo Cabral solicitou o uso da palavra para 

questionar se a empresa não está ainda sujeita a uma avaliação de impacto ambiental. --------  
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O Senhor Vereador Miguel Brandão esclareceu que o que está em causa não é o 

licenciamento e sim declarar o interesse municipal na regularização do estabelecimento e 

que são dois processos distintos. ----------------------------------------------------------------------------   

O Vereador salientou a criação de postos de trabalho, a dinamização da economia 

local, o investimento associação com a remodelação e renovação de um estabelecimento que 

estaria ao abandono dado que está a ser objeto de uma insolvência e que é uma atividade que 

processa biomassa e que é interessante ter no nosso concelho uma empresa ligada a este 

setor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

A Assembleia Municipal, deliberou por maioria, com dois votos contra dos Deputados 

da Coligação Democrática Unitária e vinte e dois votos a favor dos deputados da coligação do 

PPD-PSD-CDS/PP e dos Deputados do Partido Socialista, aprovar o reconhecimento do 

interesse público municipal na regularização do estabelecimento: "Atmosverde - 

Aproveitamento de Biomassa, Ld.ª." ------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Deputado Calos Marta apresentou a seguinte declaração de voto: --------  

“A CDU vota contra pelos seguintes motivos: ----------------------------------------------------  

Nós não duvidamos que haja criação de postos de trabalho, mas não podemos sujeitar 

que a simples criação de postos de trabalho ultrapasse o problema da poluição. ------------------  

Não estamos a dizer que haja algum problema de poluição, mas há efetivamente uma 

reclamação e pelo menos não está aqui a resposta e nós achamos que deve haver resposta. ---  

O facto de a empresa estar licenciada e cumprir com todos os formalismos exigidos 

pela lei é uma coisa, outra coisa é atribuir utilidade pública, que na minha opinião ainda 

exige mais critérios. --------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado Hugo Cabral que apresentou a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------------------------------  

  Pelo que eu percebi, independentemente de estarmos aqui a atribuir uma 

declaração de utilidade pública é um dos pontos para a atividade da empresa venha a ser 

licenciada e parto do pressuposto que se a empresa não vier a conseguir o licenciamento, cai 

por terra a atividade e o que estamos aqui a votar hoje deixa de ter utilidade. -------------------  

Não estamos aqui a pôr um entrave ao licenciamento da atividade, mas claro está que 

esta empresa só virá a obter o licenciamento se efetivamente cumprir as normas ambientais e 

os critérios de segurança. -------------------------------------------------------------------------------------  

Subscrevemos parte da declaração de voto da CDU, mas temos uma interpretação 

diferente e não podemos ser um entrave e sim um fator de promoção e desenvolvimento do 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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De seguida interveio a Deputada Fátima Ramos, que apresentou a seguinte 

declaração de voto: --------------------------------------------------------------------------------------------  

“Eu voto a favor no pressuposto de que a empresa terá que cumprir todas as 

exigências legais a que esta sujeita, nomeadamente as questões ambientais. ---------------------  

Por outro lado, o facto se referir aqui que a empresa já está em laboração há algum 

tempo, ou seja, desde 2012, e apenas existir aqui uma reclamação, de alguma forma 

tranquiliza-me em relação aos seus efeitos.---------------------------------------------------------------  

Por outro lado espero que as entidades que têm esta competência, afiram e 

fiscalizem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se ela fosse uma empresa poluidora, acima dos níveis desejáveis, acredito que as 

entidades que fiscalizam esta empresa, nomeadamente o Ministério do ambiente e da 

Economia, já teriam dado ordem para que ela fechasse.” ---------------------------------------------     

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal apresentou a seguinte declaração 

de voto:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Votei favoravelmente este pedido. Embora pudesse subscrever totalmente a 

declaração de voto da Dr.ª Fátima Ramos, mas não o quero fazer. -----------------------------------  

Congratulo-me com esta decisão. Não é todos os dias que aparece alguém a dizer que 

quer investir em Miranda do Corvo. Esta empresa teve essa coragem independentemente da 

salvaguarda do ambiente, mas eu também entendo que se esta empresa não tiver as 

condições que estão estatuídas na lei do ambiente não poderá entrar em funcionamento. -----  

Portanto a Câmara só tinha que reconhecer que é benéfico para o concelho e para a 

economia. Nós falamos tanto na economia e agora íamos votar contra a instalação de uma 

empresa no concelho?  -----------------------------------------------------------------------------------------  

É normal haver este tipo de reclamações. Vivemos numa terra pequena e sabemos o 

que é que as pessoas fazem. ---------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, nos dias de hoje, já não é possível criar uma empresa de qualquer 

maneira.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Já que falamos no ambiente, há bem pouco tempo deparei-me nos contentores do lixo 

em frente à Santa Casa da Misericórdia de Semide com um colchão podre, restos de televisões 

e outras coisas e não sei quantos quilos de vidro. --------------------------------------------------------  

Pedi a alguém para ir lá e retirar aquilo, mas da próxima vez faço um ofício para a 

Brigada do Ambiente para fazer alguma coisa. -----------------------------------------------------------  

Se verificarmos este tipo de situações são recorrentes por todo o concelho, pelo que 

deveria haver mais fiscalização.”----------------------------------------------------------------------------    
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Ponto 10 - Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

(Deliberação Camarária de 19.06.2015). -------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Câmara informou que basicamente o documento incorpora 

o saldo de gerência do ano anterior na sua globalidade e que existe um reforço de várias 

rubricas do orçamento e das GOP que foram identificadas pelos serviços. --------------------------  

Salientou que tendo em conta que a nova legislação impõe que a execução 

orçamental da receita seja no mínimo de 85%, espera que se consiga esse valor mesmo com o 

incremento do orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------    

 A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Primeira Revisão ao 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano. ----------------------------------------------------------------  

De seguida foi dada a palavra à Deputada Fátima Ramos que apresentou a seguinte 

declaração de voto: --------------------------------------------------------------------------------------------  

“Esta revisão demonstra mais uma vez que esta Câmara é uma câmara com uma ótima 

situação financeira e com bastantes recursos. ------------------------------------------------------------  

Recordo que no ano passado concretizou em termos de investimento menos de 

metade do que tinha sido concretizado em anos anteriores, pagou também muito menos 

divida do que vinha a ser pago em anos anteriores. -----------------------------------------------------  

Em relação aos prazos médios de pagamento também não teve beneficio, pelo 

contrário, porque quando se podia pagar na hora não se faz, pelo que espero que com todas 

as facilidades e com as nossas votações a favor no que toca ao Orçamento e ao Plano, tem 

tudo para concretizar e fazer aquilo a que se propôs e que não nos aconteça no próximo ano o 

que nos aconteceu no ano anterior em que de facto ficou muito abaixo das expectativas.” ----  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado Hugo Cabral, que declarou o 

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

“Estas alterações entram em linha de conta com aquilo que foi prometido aos 

eleitores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Destacaria aqui os reforços no saneamento, de estradas, investimentos no sistema de 

captação de água e também realçar aqui uma rubrica que incorpora um aumento de 384 mil 

euros e que diz respeito ao projeto de aquisição de um edifício e estou em crer que essa 

alteração é salutar para o futuro de Miranda. ------------------------------------------------------------  

Também esperamos que a taxa de execução do lado da receita cumpra os desígnios 

que o presidente aqui nos apresentou.” --------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Requerimento apresentado pela bancada da CDU, ao abrigo do n.º 3 do 

art.º 17.º do Regimento da Assembleia Municipal e das alíneas a) e k) do n.º 2 do 

art.º 25.º da Lei 75/2015, de 12 de setembro, para análise das seguintes questões: 
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Iluminação Pública da Senhora da Piedade de Tábuas; -------------------------------------  

Estrada Assembleia Municipal 568; --------------------------------------------------------------  

Coletividades: Formas de apoio/Regulamento; -----------------------------------------------  

Fontes no Senhor da Serra sem água alínea cc) do art.º 16.º da Lei 75/2013); -------  

Metro-Mondego: Análise da situação ------------------------------------------------------------   

Iluminação Pública da Senhora da Piedade de Tábuas; -------------------------------------  

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

Cardoso que apresentou a seguinte moção: ---------------------------------------------------------------  

“Considerando que o Executivo já por várias vezes informou a Assembleia, de que a 

iluminação estaria para breve, sendo recorrente que este assunto seja abordado e tratado no 

período antes da ordem do dia, que isto mesmo sucedeu na última Assembleia Municipal que 

decorreu no dia 30 de abril do corrente ano, e em que o Senhor Vereador Miguel Brandão 

informou este órgão que estaria para breve e cito “a aplicação do novo sistema de 

iluminação” conforme resulta da ata daquela reunião, a folhas 24, linha 7. ------------------------  

Atento o facto de ter chegado, mais uma vez, aos Deputados da CDU, uma 

comunicação de uma moradora, Elisabete Pena, datada de 7 de junho, onde refere além do 

mais, que desde 16 de julho de 2013, que tem vindo a solicitar junto da Câmara a resolução 

da falta de iluminação da Senhora da Piedade de Tábuas, são já conhecidas por terem sido 

expostas e debatidas em Assembleia, as diferentes respostas dadas para ultrapassar a 

situação, sentida como urgente. Sendo apontado ultimamente o mês de março/abril para 

resolução da situação acima referida. E continuou a referida munícipe, que no dia 8 de maio, 

pelas 17:27 horas, conversou com o Senhor Vereador com o pelouro e que este lhe disse e 

afirmou, que no início de junho tudo estaria resolvido. -------------------------------------------------  

Considerando que no momento e preste a chegar ao final do mês de junho de 2015, 

sem que a iluminação esteja resposta, a CDU, através dos seus representantes na Assembleia 

Municipal, apresenta a seguinte proposta: -----------------------------------------------------------------  

Que a Assembleia demostre ao Executivo a necessidade de cumprir, em tempo útil, o 

cumprimento das suas obrigações, não sendo aceitável, que a iluminação esteja por repor 

desde junho de 2013, isto é volvido dois anos; -----------------------------------------------------------  

Recomende ao Executivo a solução desta questão, em que está claramente em causa, 

a segurança das pessoas, num prazo que tem quer ser necessariamente breve, atento ao supra 

exposto e não superior a quinze dias. ----------------------------------------------------------------------  

Celeste Cardoso e Carlos Marta, Deputados da CDU --------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 26 de junho de 2015.” --------------------------------------------------------  

A Deputada Celeste Cardoso solicitou ainda que a moção fosse votada. -------------------  
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De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Hugo 

Cabral que referiu ele próprio sofre deste problema. Concorda inteiramente que os munícipes 

têm razão em exigir as infraestruturas que são competência do município e se eventualmente 

se poderá abrir uma exceção neste caso, uma vez que se trata de uma zona emblemática e 

atendendo a que existem vários compromissos por parte do executivo. Ou seja, na sua 

opinião, se houve um compromisso por parte do executivo em resolver esta questão, concorda 

que haja votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que na sua opinião, está-se a abrir um precedente grave, uma vez que 

situações destas são muito frequentes e acredita que os serviços estejam entupidos com estes 

pedidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desse que ao votar uma moção que condiciona o Executivo para um munícipe, como 

será se todos os munícipes fizerem este tipo de pedidos.  ---------------------------------------------  

Referiu que nas palavras da Deputada Celeste Cardoso, subscreve que se houve um 

compromisso perante o munícipe, em iniciar ou reparar o problema no início de junho, 

evidentemente que há que exigir explicações. -----------------------------------------------------------   

Considera que estes assuntos acabaram por ser debatidos no “Período de Antes da 

Ordem do Dia” e que também se estaria a abrir um procedente se todos os deputados 

quiserem agendar os assuntos que consideram mais relevantes e que futuramente Assembleia 

Municipal poderá tornar-se muito extensa. ----------------------------------------------------------------   

Disse que compreende a posição dois deputados da CDU, no entanto apelou ao 

precedente que se está a abrir ao votar este tipo de situações. --------------------------------------  

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

Ramos que afirmou concordar com a moção e com a votação da mesma. Salientou que esta 

situação não é igual a outras, por exemplo, em que um munícipe pede um candeeiro para a 

sua porta. Disse que aquela zona tinha iluminação e que a mesma avariou no verão de 2013. 

Informou que na altura avançou-se com um processo para tentar corrigir a avaria e que ter a 

iluminação avariada tanto tempo e sem corrigir, revela desleixo por parte do Executivo. -------  

Salientou ainda que esta iluminação não serve apenas para uma munícipe e sim que 

serve para reforçar e para dar maior urbanidade, bem como para valorizar uma zona pela 

qual se tem bastante apreço. --------------------------------------------------------------------------------  

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

Marta que a propósito das intervenções anteriores gostaria de responder ao Deputado Hugo 

Cabral quando ele fala que a bancada da CDU agendou pontos e que se todos os Deputados 

fizessem isso a ordem de trabalhos seria enorme e que alguns destes pontos foram entretanto 

analisados no “Período de Antes da Ordem do Dia”. -----------------------------------------------------  
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Disse que efetivamente, recorrentemente estes assuntos foram analisados e que isso é 

que é grave. Salientou que os Deputados fazem muitas intervenções no “Período de Antes da 

Ordem do Dia” e que depois, naturalmente o Senhor Presidente toma as suas notas e depois 

responde, por vezes de forma telegráfica outras não, mas que neste caso específico da 

iluminação da Senhora da Piedade de Tábuas o assunto foi esclarecido pelo Vereador Miguel 

Brandão, mas a questão fundamental é que o assunto ainda não foi resolvido. --------------------   

Salientou que tal como foi dito pela Deputada Fátima Ramos, esta situação não é 

apenas de uma pessoa só e que se trata de uma zona emblemática do Concelho e que houve 

um compromisso reiterado várias vezes por parte do Executivo em resolver este problema, 

sendo que o prazo de resolução é sucessivamente adiado. ---------------------------------------------  

Informou que nesse sentido se viram na necessidade de agendar um ponto na ordem 

de trabalhos, uma vez que a lei permite isso. Disse que se por um motivo destes a assembleia 

tiver que passar para outro dia, na sua opinião garantidamente é de passar uma vez que estão 

aqui para resolver os problemas dos munícipes nem que seja um a um. -----------------------------  

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

Gama que mencionou também estar preocupado por esta situação, mas que, como o 

Deputado Hugo Cabral, pensa que se está abrir um precedente aceitando o agendamento 

destes assuntos na ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------  

Solicitou esclarecimento sobre se a Assembleia Municipal, não sendo um órgão 

executivo, poderá aprovar uma moção deste tipo, que ao ser aprovada, vai condicionar uma 

execução. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou ainda, que seria importante ouvir o Senhor Presidente ou o Senhor Vereador 

Miguel Brandão, sobre possíveis novidades. ---------------------------------------------------------------  

De seguida tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

informando que teve muitas dúvidas no agendamento destes assuntos, sendo que unicamente 

lhe apresentaram uma folha com os assuntos a incluir na ordem de trabalhos, e que não lhe 

foi dado conhecimento da moção agora apresentada e entende que isso é fundamental. -------  

Disse que para além de tudo este procedimento é incorreto. --------------------------------  

Salientou que abriu uma exceção, nesta matéria, mas que futuramente não se irá 

repetir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concordou que se está abrir um precedente grave e mais, que a Assembleia Municipal 

não tem competências para decidir o que foi apresentado nesta moção. ---------------------------  

Frisou que quando lhe foi apresentado o pedido de agendamento destes assuntos, 

pensou que a intenção seria a discussão dos assuntos e não a apresentação de moções deste 

tipo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Para concluir informou que irá votar contra a moção apresentada. ------------------------  

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

Cardoso que informou a Assembleia, de que o pedido de agendamento destes assuntos, foi 

enviado no dia 08 de junho de 2015, nos termos do art.º 17 do Regimento, que diz: “A ordem 

do dia deve ainda incluir os assuntos que para esse fim forem indicados por qualquer membro 

da assembleia, desde que sejam da competência deste órgão e o pedido seja apresentado por 

escrito com uma antecedência mínima de cinco dias úteis sobre a data da sessão, no caso de 

sessão ordinária”, o que foi o caso. -------------------------------------------------------------------------  

A fundamentação deste requerimento, assenta na alínea k), do n.º 2, do art.º 25, da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro, que diz: “que é competência da Assembleia Municipal 

pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos que visem a prossecução das atribuições do 

município”, e as atribuições do município que estão no art.º 23, da referida lei, dizem que 

constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, etc… ----------------------------------------------------------------------------------  

Para concluir, referiu que este requerimento é legal, foi apresentado 

atempadamente, é claro e objetivo e que se o Senhor Presidente da Assembleia Municipal não 

o queria aceitar, deveria ter respondido atempadamente. ---------------------------------------------  

Referiu que a Assembleia demonstra ao executivo a necessidade de cumprir em tempo 

útil o cumprimento das obrigações, não sendo aceitável que a iluminação esteja por repor 

desde julho de 2013 e recomendou ao executivo a solução desta questão. -------------------------    

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

de Câmara que reconheceu o atraso na concretização desta necessidade, salientando que não 

é uma necessidade qualquer e que não é igual a outras necessidades no concelho, uma vez 

que naquele local é necessário criar condições de segurança e ao mesmo tempo valorizar 

aquele local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informou que está a decorrer um procedimento (aberto no dia 15 de junho) para ver 

se a consignação, nos termos da lei, que tem um orçamento de 8.050 euros. Informou 

também que os serviços entenderam juntar esta necessidade a uma outra (não tão prioritária, 

mas que também é uma necessidade) a qual se prende com a necessidade de colocar umas 

luminárias junto à biblioteca. --------------------------------------------------------------------------------  

Informou que se prevê a consignação em meados de julho e o prazo de execução são 

trinta dias, e que de acordo com o que é sugerido na moção de executar em quinze dias é 

completamente impossível, nomeadamente em termos legais e em termos de prazos de 

concursos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Terminou informando que está a decorrer um outro processo de ajuste direto à EDP, 

referente à instalação de uma luminária na zona do parque de merendas. -------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação a Moção - Iluminação 

Pública da Senhora da Piedade de Tábuas, sendo a mesma aprovada por maioria, com 8 

votos contra, 5 abstenções e 10 votos a favor. -----------------------------------------------------------  

De seguida, a Deputada Fátima Ramos, apresentou a seguinte declaração de voto: ---  

“Eu votei a favor, dado que este assunto já foi discutido nesta Assembleia, por 

inúmeras vezes, tenho informação que há muito tempo do ponto de vista técnico, a solução 

estava tratada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, é uma zona que merece ser dignificada e preservada. O Executivo 

anterior procurou fazê-lo, como por exemplo, o restauro da Capela da Nossa Senhora da 

Piedade de Tábuas e o restauro das hospedarias. --------------------------------------------------------  

Provavelmente outros executivos que estiveram antes de nós, nomeadamente o que 

esteve antes de nós, procurou construir uma poça atrás da capela, certamente que não 

preservou aquele local da melhor forma, porque deveria ter escolhido um projeto mais 

apropriado e ajustado para o local, pelo que eu compreendo a reação do Senhor Presidente. -  

No entanto da nossa parte, sempre tentamos preservar e defender a zona e torná-la o 

mais bonita possível. Pessoalmente lamenta o facto de no verão de 2013 não se tenha 

conseguido, como eu desejava, resolver o problema da avaria.” -------------------------------------  

De seguida, solicitou o uso da palavra o Deputado Hugo Cabral, que apresentou a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------------------------------  

“A razão da minha declaração de voto já foi explicada e já a fundamentei. A nossa 

razão não é que a situação não seja premente, pois também achamos que tem que ser 

resolvida, é um problema que se arrasta desde 2013. ---------------------------------------------------  

Perante as justificações que foram aqui dadas por este executivo, o problema não é 

apenas deste executivo, mas também de outros anteriores, não sendo isso uma desculpa. -----  

A razão que estamos aqui a debater, volto a afirmar, tem a ver com a questão do 

precedente que abrimos, o qual, nos parece, condicionante. -----------------------------------------  

Na nossa opinião, este assunto poderia mais uma vez voltar a ser, antes sequer de ser 

apresentada esta moção, deveria ter sido ouvido o executivo. Concluindo, a nossa razão 

prende-se fundamentalmente por isso. ---------------------------------------------------------------------  

Também não se pode alegar o problema de segurança pública porque existe lá 

iluminação, pode não ser a apropriada ou a suficiente, mas não se pode alegar um problema 

de segurança pública. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ao contrário do que foi dito, de que os deputados do Partido Socialista corroboravam 

uma pretensa inércia do executivo, evidentemente não é essa a verdade, pois já por diversas 

vezes contaríamos aqui o executivo e vamos continuar a fazer, defendendo os nossos 

princípios e as necessidades dos munícipes.” -------------------------------------------------------------     

De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, apresentou a seguinte 

declaração de voto: --------------------------------------------------------------------------------------------  

“Eu vou contra, por uma questão institucional, defesa deste órgão, que eu acho que 

deve estar acima de nós todos, e por um caminho que eu acho que não é o mais correto e 

sensato. Por um lado, tive muitas dúvidas sobre este agendamento, e por outro lado, o 

assunto não foi apresentado devidamente, isto é, não foi dado tempo para se saber o que se 

pretendia, nem sabia sequer que havia uma moção, e por outro lado, para termos o cabal 

conhecimento do dossier que havia na Câmara Municipal. Por isso votei contra.” -----------------  

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

de Câmara que lamentou profundamente que a Assembleia Municipal esteja a tentar 

condicionar o órgão executivo Câmara Municipal, e que tem sérias dúvidas sobre a 

recomendação e sobre a imposição à Câmara, para fazer aquilo que os Senhores Deputados 

que votaram a favor decidiram, compreendendo as razões que assistiram aos Senhores 

Deputados que se abstiveram. -------------------------------------------------------------------------------  

Para concluir informou que irá solicitar um parecer, para saber se pode dar 

continuidade ao processo de adjudicação e dar continuidade à empreitada. -----------------------  

Informou que em relação à iluminação do parque de merendas que irá ser feita. -------  

Estrada Municipal 568; ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Cardoso que informou a Assembleia, de que a Bancada da CDU, neste ponto não iria 

apresentar nenhuma moção, não por ter quaisquer dúvidas sobre o procedimento porque não 

tem, e que nada no regimento obriga a juntar a documentação. Informou que os documentos 

são juntos se eles existirem e que se forem moções são da lavra de cada Deputado. -------------  

Referiu que se o Senhor Presidente da Assembleia tinha dúvidas, entende o grupo da 

CDU que as deveria ter colocado de imediato. ------------------------------------------------------------  

Disse que se a Assembleia tem dúvidas sobre os procedimentos, os mesmos devem ser 

definidos e designadamente deve ser alterado o regimento e se calhar alterar a Lei 75/2013. -  

Informou, em relação à estrada municipal 568, que se trata sobretudo da resolução da 

parte de Coimbra, mas que poderia ser aprovada uma moção na Assembleia Municipal de 

Miranda do Corvo, porque são questões que prejudicam a população do nosso concelho. -------  
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Referiu que sabe que este assunto está pendente apenas por uma vistoria e que irão 

ficar atentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Branco que referiu que partilha das mesmas dúvidas que foram colocadas pelo Deputado José 

Mário, em relação a possibilidade da Assembleia tomar um partido quase executivo. ------------  

Continuou questionando a bancada da CDU, sobre se irá proceder à apresentação de 

mais alguma moção. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Mário Gama que apelou à Deputada Celeste Cardoso para reformular a moção apresentada. --  

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

Cabral que também apelou à Deputada Celeste Cardoso para reformular a moção apresentada 

no ponto anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Coletividades: Formas de apoio/Regulamento; ---------------------------------------------------------  

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

Cardoso que apresentou a seguinte moção: ---------------------------------------------------------------  

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

A coligação "Avançar Miranda" tinha no seu Programa Eleitoral relativamente às 

coletividades e com a epígrafe "AVANÇAR NO APOIO ÀS COLETIVIDADES" o seguinte: "As 

coletividades do nosso Concelho (culturais, desportivas, de cariz social e outras), enquanto 

espaço de participação cívica, devem ser respeitadas como um dos pilares da democracia 

(sublinhado nosso). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Executivo PS irá criar, na dependência direta de um dos vereadores do executivo, 

um Gabinete de apoio às Coletividades do concelho que terá como principais funções: 

Estabelecer uma ligação direta com as coletividades; Auxiliar em todos os processos de 

legalização de terrenos; instalações e outros aspetos jurídicos e legais; Informar sobre 

incentivos e subsídios que possam ser utilizados pelas coletividades para desenvolverem, 

melhorarem e expandirem as suas atividades; Auxiliar as coletividades nos processos de 

candidatura a esses fundos, nomeadamente nas questões relacionadas com o preenchimento 

dos formulários correspondentes, a definição dos projetos e dos planos financeiros associados; 

Fomentar o intercâmbio entre as coletividades e a respetiva troca de experiências; Gerir de 

forma rigorosa e transparente o orçamento disponibilizado para esta área; Rever em parceria 

com as coletividades, o regulamento de apoio ás mesmas. (sublinhado nosso): Prestar apoio 

técnico na elaboração de projetos de obras". -------------------------------------------------------------  
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Considerando que no citado programa se elegia como PRIORIDADES nesta matéria com 

o "Avançar com Gabinete de Apoio às coletividades";  --------------------------------------------------  

Considerando que volvidos quase dois 2 anos sobre a tomada de posse do executivo PS 

não se vislumbra qualquer Gabinete de apoio às coletividades (que se saiba ou que funcione); 

Considerando que o que se sabe é que as associações quase logo que este executivo 

foi eleito receberam uma, pasme-se, "checklist" (imagine - se o equivalente inglês das 

assembleias municipais passa a exigir a entrega de lista de documentos de verificação em 

Português aos seus deputados municipais), de documentos a entregar para, eventualmente 

serem apoiadas de onde se destacam declarações da segurança social e das finanças relativas 

à regularidade da respetiva situação contributiva, bem como inúmeros documentos alguns 

confirmando a mesma coisa, tratando-se as coletividades como se de verdadeiras empresas se 

tratassem, demonstrando um total desconhecimento da realidade das mesmas; ------------------  

Sabendo-se que muitas associações não receberam qualquer subsídio em 2014 apesar 

de atribuído como é o caso da Associação Teatral os Filhos do Palco, sabendo-se que o GRM 

não recebe os apoios desde Novembro de 2014 e o apoio atribuído ao encontro de Bandas de 

2014 também não foi pago, sabendo-se que a Associação Recreativa e Cultural do Corvo, 

aguarda á muito tempo resposta a várias solicitações; --------------------------------------------------  

Considerando que a Rádio Dueça agoniza á espera de uma solução que tarda, apesar 

de recorrentemente na assembleia municipal o assunto ser abordado e o Senhor Presidente 

referir e reafirmar que o assunto está a ser visto e depois revisto. e, nunca mais surge 

qualquer solução. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que é urgente a alteração do regulamento de apoio às coletividades, de 

modo a dar respostas às solicitações das mesmas; que se incentive a troca de experiências 

entre as diversas coletividades e se agilize a atribuição e pagamento de apoios monetários 

e/ou outros, a CDU através dos seus eleitos propõe que esta assembleia: -----------------------  

Aprove uma recomendação no sentido do executivo cumprir o que prometeu no 

programa eleitoral do PS; -------------------------------------------------------------------------------------  

Implemente de forma eficaz o tal gabinete de apoio às coletividades; --------------------  

Reveja de forma urgente e em efetiva parceria com as coletividades o regulamento 

que, como todos sabemos, se encontra claramente desajustado da realidade; --------------------  

Patrocine um encontro anual de coletividades para fomentar uma efetiva troca de 

experiências; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Delibere, ao abrigo do artigo 26° n°1 alínea c) da lei 75/2013, de 12 de setembro na 

redacção actual, no sentido de ser constituído um grupo de trabalho composto por 1 

representante de cada força política representada nesta assembleia para acompanhamento 
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desta temática, o qual deverá apresentar, se assim o entender sugestões ao executivo no 

sentido dum efectivo apoio às coletividades tal como prometido. ------------------------------------  

Nota: " nos termos da alínea c do n°1 do artigo 26° da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro" compete à assembleia municipal deliberar sobre a constituição de delegações, 

comissões ou grupos de trabalho para o estudo de matérias relacionadas com as atribuições 

do município e sem prejudicar o funcionamento e a atividade normal da câmara municipal. ---  

Miranda do Corvo, 26 de Junho de 2015 ----------------------------------------------------------  

A CDU Celeste Cardoso e Carlos Marta.” ---------------------------------------------------------  

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

Branco que comunicou que irá votar contra a moção apresentada, pela maneira de como 

estes assuntos foram apresentados a esta Assembleia Municipal, não sendo benéfico para o 

funcionamento deste órgão. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Marta que começou por referir que a lei permite o agendamento destes pontos, conforme foi 

efetuado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também não vê razão, para que o Senhor Presidente retire de concurso a questão da 

iluminação da Senhora de Piedade de Tábuas, logo quando estávamos a tentar chegar a 

acordo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao ponto em discussão, voltou a referir que a lei permite este tipo de 

agendamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou afirmando, que não percebeu se o Deputado João Branco vai votar contra a 

moção, por não concordar com a mesma, ou por não concordar por ela ser apresentada neste 

ponto. Se concorda com a moção apresentada, então deveria votar favoravelmente mesmo 

sendo ela apresentada neste ponto. ------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que o Executivo prometeu, aquando das eleições, a criação de um 

gabinete para apoio às coletividades do concelho, o que não aconteceu até ao momento, 

situação que mais indigna a população porque estão a ver as coletividades “apagadas”. --------  

A propósito de “apagar” e em resposta à Deputada Fátima Ramos, disse que a questão 

do comunismo e do fascismo, toda a gente “apaga” e por defender certos ideais não defende 

que isso tivesse acontecido. Respondeu à Deputada dizendo que o seu partido também 

“apagou” os empregos e aumentou o desemprego, “apagou” as reformas e aumentou a 

miséria, “apagou” a obrigação de estudar e beneficiou com outros tipos de equivalências.  ----  

Questionou os presentes sobre o que querem para as coletividades do concelho, pois 

não se pode criar a expectativa de atribuição de subsídios e depois apresentar esta check list 
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as coletividades, que na sua maioria trabalham de modo amador, apesar de achar que se deve 

exigir das coletividades por exemplo: o plano de atividades, a sua legalização, etc… ------------  

Afirmou que se deve encontrar um ponto de equilíbrio, entre a exigência solicitada as 

coletividades e o apoio a dar as mesmas, e no caso das que não podem ser subsidiadas o 

Executivo deve estudar uma solução para as apoiar. ----------------------------------------------------  

Referiu que a CDU não está aqui para criar divisões e entendem que por vezes é 

necessário “agitar as águas” para os assuntos serem discutidos. --------------------------------------  

Salientou que se a hipótese de debater este assunto for esta, por agendamento, não 

vem mal nenhum ao mundo.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Disse que não admite que digam que esta forma de agir é contra os interesses de 

Miranda ou que está contra Miranda.”  ---------------------------------------------------------------------  

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

Cabral que referiu que todos os deputados defendem os interesses do município e dos 

cidadãos, no entanto, o conteúdo e a forma que esta a ser usada nestes pontos não é a mais 

correta, condicionando-se o papel do Executivo. ---------------------------------------------------------  

Achou que antes da apresentação da moção apresentada sobre a iluminação da Nossa 

Senhora de Tábuas, primeiro deveriam ter questionado o Executivo sobre o assunto e só 

depois é que apresentavam recomendações. --------------------------------------------------------------  

Mencionou que a forma de como este Executivo tem trabalhado perante as 

coletividades passou do oito ao oitenta. Mas mais uma vez não ouviram o Executivo sobre este 

assunto, antes da apresentação da recomendação, tentando condicionar o trabalho do 

Executivo, pois as promessas eleitorais não são para serem executadas todos no mesmo dia, 

mas sim nos quatro anos de mandato. ----------------------------------------------------------------------  

Para concluir, voltou a apelar para a retirada ou a anulação da votação sobre a 

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

De seguida tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

informando sobre como decorreu o agendamento destes pontos. -------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação a Moção, sendo a mesma 

reprovada por maioria, com 14 votos contra, 1 abstenções e 9 votos a favor. ----------------------  

De seguida, a Deputada Fátima Ramos, apresentou a seguinte declaração de voto: ---  

“Em primeiro lugar, quero aqui recordar que existiu um regulamento, na Câmara, de 

apoio às coletividades, que na altura contou com a colaboração de pessoas das várias forças 

politicas, recordo-me que no caso da nossa bancada, quem acompanhou foi o Dr. Sérgio Seco 

e no caso da bancada do Partido Socialista foi a atual Senhora Vice-Presidente, que fez esse 

acompanhamento. Portanto existe um Regulamento que foi aprovado na altura e que resultou 
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num processo de diálogo entre as forças politicas e para o qual também foram ouvidas as 

coletividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como é natural, e após a implementação de um determinado Regulamento, é natural 

que surjam dúvidas e que se detetem situações em que ele está a funcionar menos bem, pelo 

que entendo esta proposta, como uma proposta no sentido de, por um lado o Partido 

Socialista cumprir o que prometeu no que toca à sua campanha eleitoral, nomeadamente 

através da criação de um gabinete de apoio às coletividades, aliás, recordo que, sem que 

funciona-se de forma organizada, nós já tínhamos um conjunto de pessoas na Câmara que 

ajudavam as coletividades a fazer algumas candidaturas, portanto estamos aqui apenas a dar-

lhe algum formalismo, e por outro lado, que se reveja com as coletividades, esse mesmo 

Regulamento no sentido de ele ser melhorado. E por outro lado ainda, e de acordo com a 

alínea e), que até exista um grupo de trabalho, composto por representantes de todas as 

forças politicas para analisar esse mesmo Regulamento. Portanto é o que eu depreendo que 

está aqui em causa. E sobre isso concordo. ----------------------------------------------------------------  

Em relação a alguns dos considerandos que aqui estão, nomeadamente a situação de 

se exigir a confirmação de que não existem dividas ao Estado e também o considerando em 

que refere a Rádio Dueça, nomeadamente o ponto 6, sobre esses dois tenho alguma dúvida 

porque temo que os mesmos não estejam em sintonia com a própria lei, portanto, existe uma 

regra como sabem, e aliás o Deputado Marta referiu aqui, que não se podem dar apoios à 

imprensa de uma forma direta, e por outro lado, penso que as coletividades também têm que 

demonstrar que não têm dividas ao estado, quando recebem o subsídio, por parte do estado. 

Por isso, em relação a esses considerandos, acho que devem ser vistos melhor e melhor 

analisados. Agora em relação a proposta em si e às suas conclusões parece-me que ela é 

positiva e pelo contrário até contribui, para melhorarmos o trabalho feito no apoio às 

coletividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Agora mais do que isso, quero mostrar aqui a minha indignação. Como é que é 

possível que algumas das coletividades aqui referenciadas neste documento, estejam sem 

receber apoios à tanto tempo, de eventos que realizaram. --------------------------------------------    

Estou aqui a ver o Grupo Recreativo que realizou no verão passado um evento. Como 

é que é possível que passado tanto tempo, ainda não tenham recebido os apoios. ----------------    

Depois, ouvi o Senhor Presidente dizer que o apoio agora é maior ás coletividades, só 

que se entende por apoiar, não pagar.  --------------------------------------------------------------------  

E depois se eu tivesse perante uma Câmara, que eu notasse que tinha dificuldades, 

mas eu estou numa Câmara que me diz aqui depósitos em instituições financeiras três 

milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e nove euros, no dia dezoito de julho, 



 

 

      

Ata 26-06-2015  
Nº 3  

44 

sinceramente não consigo entender, e acho que, o que se está aqui a tentar fazer é de facto 

matar as coletividades. Por isso, concordo com o que está aqui apresentado em termos de 

conclusões finais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao Senhor Deputado Marta, quando fala do lápis azul, do apagar, tenho 

que lhe dizer o seguinte: eu visitei muito recentemente, e tive a sorte de visitar Budapeste, 

estive na Casa do Terror, em Budapeste, e de facto acho que, existem extremismos, quer no 

caso do nazismo, que no período que foi gerido pela ex-URSS, que de facto foram uma 

vergonha e procuraram por todas as formas limitar a liberdade das pessoas. ----------------------  

Em relação a algumas críticas que faz ao atual Governo, admito que nem tudo é bem 

feito, mas também sei que o atual Governo herdou uma situação do país extremamente 

grave, herdou um contrato com a Troika, ao qual teve que dar cumprimento, mas eles não 

estão hoje aqui para se defenderem e também não é esta a matéria. A minha questão à 

bocado tinha a ver com a liberdade, com a liberdade de expressão, com a liberdade deste 

órgão se pronunciar. Não significa que estejamos sempre em sintonia, somos pessoas livres, 

nem quero com isso dizer que eu queira mandar, como foi a bocado sugerido pelo Senhor 

Presidente, o que eu quero é ter a oportunidade de exprimir a minha opinião e essa eu vou 

sempre exprimi-la.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Mário Gama que apresentou uma proposta para revogar e anular a moção apresentada pela 

Bancada da CDU, sobre o condicionamento do tempo, em quinze dias, para resolução do 

problema da iluminação da Nossa Senhora da Piedade de Tábuas, de forma a que o concurso 

continue a decorrer. -------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que 

colocou à votação a continuidade dos trabalhos após as vinte e quatro horas. A Assembleia 

Municipal aprovou por unanimidade a continuidade dos trabalhos. -----------------------------------  

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

Cardoso que referiu que a CDU já tinha proposto que a moção ficasse: “até a brevidade 

possível”, retirando o prazo dos quinze dias. -------------------------------------------------------------  

De seguida tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que 

informou que não poderá proceder dessa forma, dando o assunto por terminado. ----------------  

Seguidamente, a Deputada Celeste Cardoso, apresentou a seguinte declaração de 

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

“A CDU apresentou aqui esta moção com a maior das boas fés, não pode deixar de 

lamentar a situação que se gerou nesta Assembleia, designadamente e volta a firmar porque 

apresentou o seu requerimento em 8 de junho de 2015 e foi pela primeira vez contactada 
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para esta situação no dia 22 a noite, e falada no dia 23. A questão, e obviamente que a CDU 

votou a favor, evitará sempre que entender que as moções devem ser aprovadas, 

independentemente de elas surgirem no período antes da ordem do dia ou serem agendadas 

ao abrigo do art.º 17. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Porque a questão que se coloca é esta, se as moções apresentadas no período antes 

da ordem do dia, são votadas e não geram esta celeuma, porque é que moções apresentadas, 

por estarem agendadas na ordem do dia, hão-de gerar? Na verdade, ainda hoje, o PSD 

apresentou no período antes da ordem do dia, uma moção, que foi apresentada, e foi votada 

e não gerou qualquer tipo de problemas. ------------------------------------------------------------------  

Recordo que a CDU só poderia votar a favor, na medida do que apresentou à 

Assembleia, foi que aprovasse uma recomendação, no sentido do Executivo cumprir o que 

estava no seu calendário eleitoral, que implementasse de forma eficaz o seu Gabinete de 

Apoio às Coletividades, que revise de forma efetiva e em parceria com as coletividades, o seu 

regulamento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que patrocine o encontro anual das coletividades, para fomentar troca de 

experiências. ----------------------------------------------------------------------------------------------------    

Que a Assembleia delibere ao abrigo do art.º 26, número 1, alínea c), na redação 

atual, no sentido de ser constituído um grupo de trabalho, composto por um representante de 

cada partido, para apresentar sugestões ao Executivo. -------------------------------------------------  

Portanto o nosso voto, claro que é, favoravelmente, e entendemos que não é 

aceitável, aquilo que aqui se gerou nesta Assembleia, por quanto efetivamente a moção não 

se ingere na competência de ninguém.” -------------------------------------------------------------------  

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

Cabral que apresentou a seguinte declaração de voto: -------------------------------------------------  

“Eu volto a dizer que, e defendendo aqui a posição do voto dos Deputados do Partido 

Socialista, estaremos sempre disponíveis para rever o Regulamento de Apoio as Coletividades, 

como sempre estivemos. Gostaria de voltar a referir, que no nosso ponto de vista, a forma 

como apresentam aqui recomendações, condicionam a forma e os timings e os projetos que o 

Executivo possa ter em curso. Volto a dizer, era importante antes de estarmos a aprovar estas 

recomendações, se ouvisse o que o Executivo tem a dizer sobre estes pontos, até porque eles 

estavam agendados na ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------    

E concluo que não estamos contra o conteúdo, estamos sempre disponíveis para rever 

as situações, que eventualmente possam não estar da melhor forma, mas somos contra a 

forma de como ele foi feito.” --------------------------------------------------------------------------------  
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De seguida tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que 

apresentou a seguinte declaração de voto: “Eu não concordo com este tipo de agendamento, 

não concordo com aquilo que aqui foi dito, nomeadamente pela Deputada Celeste, que disse 

que várias moções foram hoje aqui aprovadas, são coisas distintas. Aprovaram-se dois Votos 

de Louvor, que está no Regimento que podem ser aprovados. E o único sítio, o único item, 

onde são aprovados é no período antes da ordem do dia. ----------------------------------------------  

Quanto a isso estamos esclarecidos. --------------------------------------------------------------  

Agora há outra coisa, eu discordo frontalmente, pela forma como estas moções 

chegaram à mesa da Assembleia, que é outra coisa diferente. Eu não estou contra a 

iluminação em Tábuas, não estou nada contra isso. Estou é pelo formato que foi aqui 

apresentado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Cardoso que entende, que a Assembleia Municipal pode deliberar sobre esta matéria das 

Fontes, pode é costume esta Assembleia debater relativamente a estradas, por exemplo, que 

também é da competência das Juntas, e não é por isso, que não se debatem aqui esses 

problemas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para concluir informou que a Bancada do CDU retira este ponto, devido ao facto do 

Senhor Presidente da União das Freguesias de Semide e Rio de Vide já ter respondido à 

questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Metro-Mondego: Análise da situação ------------------------------------------------------------  

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

Cardoso que apresentou a seguinte moção: ---------------------------------------------------------------  

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

Que a empresa Metro Mondego, S.A à muito não tem qualquer atividade relevante A 

CDU considera que não há qualquer interesse na manutenção da Empresa "Metro Mondego" 

nem do projeto que ela representa. ------------------------------------------------------------------------  

Nenhuma vantagem traz ou trouxe para o Município. ------------------------------------------  

Uma vez que a MM não está a cumprir os objetivos para que foi criada, isto é, “1. A 

concessão tem por objeto a exploração de um sistema de metro ligeiro de superfície nas 

áreas dos municípios de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã. 2. A conceção, projeto, 

realização das obras de construção, fornecimento, montagem e manutenção do material 

circulante e dos demais equipamentos que constituem o sistema de metro.”, sendo que esta 

segunda parte do objeto social foi entregue à REFER. ---------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 26-06-2015  
Nº 3  

47 

Por outro lado, a MM gasta anualmente milhares de euros com os titulares dos seus 

órgãos sem qualquer tipo de retorno visível. Neste sentido pode ler-se na auditoria efetuada 

pelo Tribunal de Contas em 2011 (Auditoria n°26/11 disponível in www.tcontas.pt): “31. 

Entre 1997 e 2010, a Metro-Mondego despendeu com os seus órgãos sociais cerca de 3,4 

milhões de euros dos quais, mais de 95%, aproximadamente 3,3 milhões de euros, foram 

direcionados ao conselho de administração, nomeadamente aos seus três executivos, e o 

restante foi absorvido pela assembleia-geral e pelo fiscal único, cerca de 22 mil e 121 mil 

euros, respetivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Em 15 anos de existência, passaram pela Metro- Mondego sete conselhos de 

administração...”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

E, na referida Auditoria aponta-se o dedo aos custos alternativos: -------------------------  

“Pelo acompanhamento rodoviário que realiza os serviços alternativos ao transporte 

ferroviário na linha da Lousa, a CP cobrou, em 2010, à Metro-Mondego, 298 milhares de euros, 

o que encareceu esses serviços em 12%”. ------------------------------------------------------------------  

Apesar da Auditoria em causa ser arrasadora a verdade é que em 2012 continuava a 

gastar-se com o Conselho de Administração só em remunerações, despesas de representação, 

combustível, viaturas, comunicações móveis anualmente mais de 100.000€. ----------------------  

A Metro Mondego não tem praticamente objeto social e é um sorvedouro de dinheiros 

públicos, sendo que, ainda recentemente uma trabalhadora se terá despedido com justa 

causa por alegadamente não ter nada para fazer. -------------------------------------------------------  

Considerando ademais as recentes notícias vindas a público e objeto de ampla 

cobertura nacional pelas televisões, rádios e jornais de que há já 5 ex-administrativos e um 

técnico arguidos por eventual administração danosa, peculato e participação económica em 

negócio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que, tanto quanto parece, houve milhares de euros gastos em despesas 

pessoais, designadamente perfumes, hotéis, vinhos, supermercados e até, pasme-se na "boíte" 

elefante branco, duplicação de gastos em estudos, entre outros atropelos, a CDU propõe: -----  

Que esta assembleia aprove através desta moção um voto de profunda indignação e 

repúdio pela atuação dos ex-administradores para cuja administração e, independentemente 

de virem ou não a ser condenados em processo penal, a auditoria do Tribunal de Contas é 

arrasadora; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Assembleia do Município de Miranda do Corvo se demarque publicamente de 

semelhante atuação, designadamente, através de comunicados aos órgãos de comunicação 

social; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 26-06-2015  
Nº 3  

48 

Que a Assembleia delibere no sentido da retirada imediata do Município da Empresa 

Metro Mondego. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 26 de Junho de 2015 ----------------------------------------------------------  

Carlos Marta e Celeste Cardoso”. ------------------------------------------------------------------  

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

Mário Gama que referiu que o ponto 3) desta moção, onde se propõe a saída do Município da 

Metro Mondego, seria bastante gravoso para a Autarquia. ----------------------------------------------  

Para concluir propôs a Assembleia que todas as moções apresentadas neste ponto 

fossem retiradas e revogadas. --------------------------------------------------------------------------------  

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

Silva que, depois de cumprimentar todos os presentes, solicitou ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal para apresentar novas notícias, relativas a este assunto, caso as tenha. -----  

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

Ramos que referiu repudiar algumas atitudes tomadas por alguns administradores do Metro 

Mondego, conforme algumas notícias que vieram a lume. ----------------------------------------------  

Relativamente a saída do Município da administração do Metro Mondego, referiu ser 

contra, pois assim os Municípios ficarão nas mãos da administração central. -----------------------  

Mencionou também, que subscreve a intervenção do Deputado Paulo Silva, que 

solicitou novas informações ao Senhor Presidente da Câmara, no âmbito deste processo. -------  

Também foi com preocupação que nos últimos dias viu notícias, sobre duas reuniões 

realizadas em Coimbra, entre autarcas socialistas e o candidato a Primeiro-Ministro António 

Costa, do Partido Socialista, e não viu nenhuma declaração deste último sobre o que pretende 

para a linha da Lousã. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação a Moção, sendo a mesma 

reprovada por maioria, com 21 votos contra e 2 votos a favor.----------------------------------------  

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

Mário Gama que referiu ter respeito pelos Deputados da CDU, estima e amizade, mas a 

apresentação deste tipo de moções, algumas delas com um grau de irresponsabilidade, 

principalmente esta última, ao proporem a saída do Município da empresa Metro Mondego. ---  

Seguidamente, a Deputada Celeste Cardoso, apresentou a seguinte declaração de 

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

“O sentido de votação e as observações que ouvi só provam que a hora já vai muito 

adiantada, porque aquilo que eu li, não foi manifestamente ouvido. Com efeito, a base da 

moção é, a auditoria n.º 26/11 do Tribunal de Contas, que é arrasadora para o Metro 

Mondego, e devo recordar a esta Assembleia, que há quatro Assembleias atrás, a CDU 
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apresentou aqui um texto que já fazia referência a esta mesma auditoria, e apresentou uma 

moção que foi aprovada, onde apenas, não se encontrava a retirada do Município, da empresa 

Metro Mondego, e que foi aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista. E portanto 

lamento, que apenas por questões de forma, esta moção, não seja discutida, com o respeito 

que ela merece.-------------------------------------------------------------------------------------------------    

Lamento que não tenha sido ouvido o seu conteúdo, porque na verdade, na proposta o 

que é dito, é que, após a auditoria feita pelo Tribunal de Contas, que é uma entidade 

insuspeita, é dito que entre 97 e 2010, a Metro Mondego despendeu com os seus órgãos sociais 

cerca de 3,4 milhões de euros, dos quais mais de 95%, aproximadamente, 3,3 milhões de 

euros, foram direcionados ao Conselho de Administração, nomeadamente, ao seus três 

executivos, e o restante foi absorvido pela Assembleia Geral e pelo Fiscal Único. E mais à 

frente é dito, e eu vou-me dispensar de voltar a ler, que essa auditoria é arrasadora para os 

administradores e que está lá comprovado, nessa auditoria, que foram gastos mais de 70 mil 

euros em cartões de crédito. E a investigação que está a decorrer na Policia Judiciaria, não é 

o que está aqui na base, é a auditoria. ---------------------------------------------------------------------  

E aliás, no ponto 1 da proposta, a CDU diz “aprova através desta moção um voto de 

profunda indignação e repudio, pela atuação dos ex-administradores”, obviamente 

reportando lá atrás à auditoria, para cuja administração, e independentemente de virem ou 

não a serem condenados em processo penal, que é uma questão do direito penal e da justiça, 

a auditoria do Tribunal de Contas é arrasadora. ----------------------------------------------------------  

A CDU teve o cuidado de dizer é a auditoria, e com base na auditoria, que é 

arrasadora. Que a Assembleia do Município de Miranda do Corvo, se demarque de semelhante 

atuação, que está publicitada na auditoria 26/2011 e que a Assembleia delibere no sentido de 

retirada imediata do Município da empresa Metro Mondego.-------------------------------------------  

Por estes motivos, a CDU tinha que votar favoravelmente e julga que esta moção, 

talvez de acordo com o adiantado da hora, talvez de acordo com uma posição que aqui foi 

assumida, de início, acerca destas moções, não foi analisada com o cuidado que ela merecia. 

Mas nós já perdemos aqui horas, a analisar moções e a propor alterações de texto, no período 

antes da ordem do dia, para depois serem aprovadas. Recorda a esta Assembleia, inclusive, 

eu, já foi indigitada para fazer uma alteração a uma deliberação, no período antes da ordem 

do dia, que aprovamos justamente sobre esta matéria, e justamente sobre a reposição da 

ferrovia, para chegarmos a um consenso. ------------------------------------------------------------------  

E portanto o nosso sentido de voto é favorável, e lamento muito, porque a posição da 

CDU é, foi e será sempre construtiva. Lamento profundamente, que a Assembleia e os seus 
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membros tenham tido esta posição, designadamente sobre estas questões, quando já 

aprovamos dezenas de moções, no período antes da ordem do dia”. --------------------------------  

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

Cabral referiu que votou contra a moção apresentada porque discorda totalmente com o 

último ponto da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------  

Neste ponto, voltou a apelar para a alteração do texto de recomendação sobre a 

iluminação da Nossa Senhora da Piedade de Tábuas, a fim de não condicionar o concurso que 

está a decorrer. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Silva que solicitou, novamente, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal noticias, relativas 

a este assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

da Câmara Municipal que informou não existir novidades relativas a este assunto. --------------  

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

Branco que referiu que relativamente à moção aprovada sobre a iluminação da Nossa Senhora 

da Piedade de Tábuas, a mesma, na sua opinião terá que ser revogada e votado o novo texto.  

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

Marta que referiu não retirar a proposta aprovada, sem garantias de que a mesma, depois de 

retirado o texto que faz referência aos quinze dias, seja aprovada. ---------------------------------  

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 uma hora e quatro minutos, o Presidente da Assembleia Municipal, declarou 

encerrada a sessão, a qual se lavrou a presente ata que será previamente distribuída a todos 

os membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. --------------------------------------  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

____________________________________________ 
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_____________________________________________ 
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____________________________________________ 

(Dr.ª Maria Madalena Canelas Simões Barbeiro) 

 

 


