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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 30-09-2015  

 

Aos trinta dias do mês de setembro 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 - Pedido de suspensão de mandato de Hugo Pedro Cabral Fernandes --------  

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

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 26.06.2015 -------------------------  

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

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

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

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

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

Ponto 7 - Alteração do horário de funcionamento da Casa das Artes (deliberação 

camarária de 19.06.2015) -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal 2015 (deliberação camarária de 

18.09.2015) -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Recrutamento de dois Assistentes Técnicos e um Assistente Operacional 

por Tempo Determinado - Espaço de Cidadão (integrado na DAF) (deliberação 

camarária de 18.09.2015) -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo 

Determinado - (a afetar ao NIA - área de mecânica/eletricidade) (deliberação 

camarária de 18.09.2015) -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo 

Determinado - (a afetar ao NIA - área de águas e saneamento) (deliberação 

camarária de 18.09.2015) -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo 

Determinado - (a afetar ao NIA - apoio administrativo, mormente na área de 

transportes) (deliberação camarária de 18.09.2015) ---------------------------------------  

Ponto 13 - Recrutamento de um Técnico na Área de Atividade Física e Desportiva - 

AEC 2015/2016 (deliberação camarária de 18.09.2015) -----------------------------------  
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Ponto 14 - Anulação de Procedimento Concursal para contratação, por Tempo 

Indeterminado, em Funções Públicas de dois postos de trabalho para Assistente 

Operacional - Área de Educação e aprovação de proposta de Recrutamento para 

dois Assistentes Operacionais por Tempo Indeterminado na Área de Educação 

(deliberação camarária de 18.09.2015) --------------------------------------------------------  

Ponto 15 - Da empresa "LCA - Leal, Carreira e Associados SROC", a enviar parecer 

sobre a situação económica e financeira do Município, em 30 de junho de 2015 

(deliberação camarária de 18.09.2015) --------------------------------------------------------  

Ponto 16 - Direito de Superfície a favor da Santa Casa da Misericórdia de Semide 

(deliberação camarária de 18.09.2015) --------------------------------------------------------  

Ponto 17 - Fixação das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 

2016 (deliberação camarária de 18.09.2015) -------------------------------------------------  

Ponto18 - Fixação da participação variável no IRS a vigorar em 2016 (deliberação 

camarária de 18.09.2015) -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 19 - Lançamento da Derrama a cobrar no ano de 2016 (deliberação 

camarária de 18.09.2015) -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 20 - Metro-Mondego -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de substituição de 

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

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

- Deputado José Miguel Simões Correia, sendo substituído por José Alberto Amado 

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

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

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

- Deputada Dulce Carolina Camilo Caetano, sendo substituída por Ana Cláudia 

Rodrigues; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento do seguinte pedido de suspensão de 

mandato, nos termos do art.º 77 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redação dada pela 

Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro: --------------------------------------------------------------------------  
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- Deputado Hugo Pedro Cabral Fernandes, sendo substituído por Carlos Miguel Ferreira 

dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento do seguinte pedido de renúncia de 

mandato, nos termos do art.º 76 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redação dada pela 

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

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

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

Ponto 1 - Pedido de suspensão de mandato de Hugo Pedro Cabral Fernandes --------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade o pedido de suspensão de mandato 

de Hugo Pedro Cabral Fernandes. ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - 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 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 26.06.2015 -------------------------  

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 os votos contra dos Deputados Carlos Marta e Celeste Cardoso, 

tendo apresentado a seguinte declaração de voto: ------------------------------------------------------  

“Na sequência da omissão de passagens importantes de algumas das intervenções dos 

eleitos da CDU, bem como das respostas do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal às referidas intervenções, os deputados da Coligação Democrática 

Unitária) votam contra a aprovação da Ata da Assembleia Municipal de 26 de Junho de 2015 e 

solicitam que nela se incluam os seguintes pontos: ------------------------------------------------------  

- Na sequência da intervenção da Deputada Fátima Ramos, no início da página 20 (“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.”), mais à frente na ata deverá constar uma 

intervenção do Deputado Carlos Marta com o seguinte teor: (“Em resposta à intervenção da 

Deputada Fátima Ramos, que refere os tempos do comunismo e do lápis azul, quero-lhe 
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apenas lembrar que por vezes defendemos ideais que são adulterados e incorretamente 

colocados em prática por quem chega ao poder, resultando daí graves atropelos como os que 

refere. No entanto lembrou-lhe que também o atual governo, com o qual se identifica e cujos 

ideais defende, tem sido pródigo em apagões, senão vejamos: apagou os empregos, 

aumentando o desemprego; apagou parte das reformas, aumentando a miséria; apagou a 

qualidade e estabilidade de vida, aumentando a emigração e até conseguiu apagar a 

obrigação de estudar, atribuindo uma licenciatura a um ministro seu, através de 

equivalências. Portanto em relação a apagões e lápis azul ficamos conversados.”) ---------------  

- Na sequência da Moção aprovada sobre a Iluminação Pública na Senhora da Piedade de 

Tábuas, falta uma primeira intervenção do Sr. Presidente da Câmara, imediatamente a seguir 

à aprovação da Moção (Página 36), na qual refere: (“Ou a CDU retira a Moção ou retiramos a 

obra de concurso e a iluminação nem daqui a dois anos estará a funcionar”). Solicitamos que 

também esta passagem seja colocada na ata. ------------------------------------------------------------  

- Ainda em relação à apresentação das Moções da CDU, requeridas 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 e no seguimento da aprovação da Moção aprovada sobre a 

Iluminação Pública na Senhora da Piedade de Tábuas, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal referiu que “Votarei contra todas as Moções que se sigam e não autorizarei mais 

requerimentos do género deste que foi feito pela CDU sem ser no período de antes da ordem 

do dia”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

30 de setembro de 2015”.-------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida foi dada a palavra à Deputada Margarida Rodrigues que apresentou a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------------------------------  

“Votei a favor mas porque só mesmo antes da reunião me foram entregues os 

documentos, não consegui ler a ata para poder verificar se efetivamente falta alguma coisa.” 

De acordo com o estatuído no art.º 34.º do Código do Procedimento Administrativo, os 

Deputados José Alberto Amado Domingos, Ana Cláudia Rodrigues, Ruben Jordão Soares 

Fernandes, José Filomeno Albertino Taborda da Costa, Lídio Lourenço Gonçalves, não 

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

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

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Mário Nunes que 

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

Informou que está presente na Assembleia Municipal, na qualidade de utente do 

Ramal da Lousã, e solicitou aos Senhores Presidentes da Assembleia Municipal e Câmara 
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Municipal para solicitarem junto da Metro-Mondego, da CP e da VT Bus, para que os 

autocarros diretos, dos transportes alternativos do Metro-Mondego, passem a circular na A13, 

em detrimento da Estrada da Beira. Este pedido, deve-se ao facto, dos atrasos verificados 

diariamente, entre cinquenta minutos e hora e meia, desde que a Transdev foi substituída 

pela VT Bus. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou solicitando aos Senhores Deputados Municipais que não se esqueçam dos 

utentes do Ramal da Lousã, e mencionou que lhe parece que Miranda do Corvo está dividida 

entre, a população residente e que trabalha no Concelho, e a população residente que 

trabalha em Coimbra. Parecendo-lhe também que estes últimos estão a ser esquecidos. -------  

Seguidamente referiu que o Concelho está a perder população, sendo imensas as 

placas que se vêm a dizer “vende-se” ou “aluga-se”, devido ao facto das pessoas se sentirem 

defraudadas quanto à questão dos transportes. ----------------------------------------------------------  

Para concluir, deixou a seguinte questão: “O que queremos para Miranda do Corvo, 

uma vila ativa ou subsídio-dependente?”. -----------------------------------------------------------------    

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe José António 

Rodrigues Silva que começou por cumprimentar todos os presentes. --------------------------------  

De seguida, questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre se já foi 

contactado pela Fundação ADFP, relativamente aos refugiados que vêm para Miranda do 

Corvo. Continuou informando, como gaiato, que será necessário muito carinho e apoio para 

receber estas pessoas que vêm de um cenário de guerra e fome. ------------------------------------  

Referiu também que a Câmara Municipal, a Fundação ADFP e outras entidades do 

Concelho se devem unir em torno deste assunto. --------------------------------------------------------  

Para terminar, questionou o Senhor Presidente sobre qual o papel da autarquia neste 

assunto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Mário Coelho que 

depois de cumprimentar todos os presentes, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, para que faça todos os esforços para a resolução do problema do Ramal da Lousã, 

que se arrasta a demasiado tempo. Referiu que já é tempo de passar dos estudos, para a 

concretização efetiva da obra. -------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Álvaro Francisco 

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

Começou referindo que pertence ao Movimento de Defesa do Ramal da Lousã, e que é 

necessário fazer um ponto da situação, sério. ------------------------------------------------------------  

Continuou informando que se ouviu falar, a algumas semanas atrás, da solução BRT e 

tendo sido afirmado pelo Senhor Primeiro Ministro Passos Coelho e pelo Ministro Poiares 
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Maduro, que não havia dinheiro para o Metro e sendo do conhecimento público, que o sistema 

de BRT custa tanto ou mais do que o sistema Metro, é necessário olhar para este problema 

com seriedade e ver o que foi feito de bom noutros pontos do país, como é exemplo: a Linha 

de Guimarães, o que foi feito do Barreiro ao Pinhal Novo, de Vale Prazeres à Covilhã, o que 

foi feita na Linha da Pampilhosa (200 Km modernizados e eletrificados, sem pararem os 

comboios). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aqui, referiu que os autarcas não têm estado do lado da solução, mas sim do lado do 

problema. Questionou o que está a fazer a Metro-Mondego e quanto é que está a gastar. ------  

Mencionou que não existe densidade populacional para o Metro, devendo este sistema 

de transporte ser implementado onde a densidade populacional o justifique. ---------------------  

Referiu que todos os movimentos interessados na resolução do problema do Ramal da 

Lousã devem falar a uma só voz, para pedir aquilo que foi roubado às populações, e mais 

importante, pediram a extinção da Metro-Mondego. ----------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Abílio Raposo que 

depois de cumprimentar todos os presentes, solicitou novamente ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal que mande retirar a cancela colocada num arruamento público, entre a 

Estrada 17-1 e o Rio Ceira. ------------------------------------------------------------------------------------  

Recordou que na última Assembleia Municipal, que se realizou a cerca de três meses, 

foi prometido que a dita cancela seria arrancada na semana seguinte e colocado o sinal com o 

nome da rua, o que até ao dia de hoje não foi realizado. ----------------------------------------------  

De seguida avisou a Câmara Municipal para não efetuar a ligação de água à habitação 

que possui a referida cancela enquanto não a arrancarem, pois o arruamento foi considerado 

público, mas os terrenos que se aproximam da dita cancela pertencem aos donos. ---------------  

Para terminar lamentou toda esta situação, que já deveria ter sido resolvida. ----------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Mário Sol que depois 

de cumprimentar todos os presentes, informou que o assunto sobre qual vai falar é o Ramal 

da Lousã, mencionando que é um assunto que se arrasta há demasiado tempo. -------------------  

Continuou referindo que a Metro-Mondego tem prestado um mau serviço ao País e 

principalmente à nossa região, e que não tem havido coragem para o encerramento da 

mesma, apesar de o Tribunal de Contas já por várias vezes ter recomendado a sua extinção. --  

Mencionou que não tem havido coragem por parte dos Senhores Presidentes de 

Câmara, quer o anterior, quer agora, não conseguem tomar uma decisão de forma acabar 

com esta “Peste” que tem levado a todos tempo, dinheiro e cansaço. ------------------------------  

De seguida informou que vai passar a ler um documento, que foi aprovado na última 

reunião do movimento “Lousã pelo Ramal”, em que se manifestam chocados por o que tem 
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acontecido, e principalmente por aquilo que não tem acontecido, ou seja, temos solicitado o 

agendamento de algumas reuniões, nomeadamente à CCDRC, que apesar de existirem 

promessas em como seriam recebidos e até há presente data não o foram: ------------------------  

“Lousã pelo Ramal, quase seis anos após o dia em que circulou o último comboio, 1 de 

dezembro de 2009, e está chocada e indignada pelas recentes notícias sobre a possibilidade 

de utilização de autocarros no Ramal da Lousã. ----------------------------------------------------------  

Após algum período de alguma esperança com o compromisso do Governo e da CCDR 

Centro no início do ano para a apresentação de uma candidatura a fundos comunitários, antes 

do verão de 2015, e que restabelecesse o serviço de transportes no Ramal da Lousã, somos 

agora confrontados com o esclarecimento da CCDR Centro sobre as conclusões preliminares do 

LNC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Analise comparada de soluções tecnológicas de transportes para um sistema de 

mobilidade do Metro-Mondego custo eficiente que apontam para uma reafectação do canal ao 

módulo de transporte rodoviário e que terá que ser feito um estudo técnico comparado para a 

solução tecnológica. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Lousã para o Ramal considera inaceitável que o Governo e a CCDR Centro não tenham 

conseguido em tempo útil apresentar uma solução que continuamos a entender só passará 

pela reposição dos carris e a reintegração do Ramal da Lousã na CP-Refer. ------------------------    

Questionamos quem foram os técnicos do LNEC que assinaram estas conclusões 

preliminares, não aceitamos estudos encomendados a outras entidades, e como é possível 

passados seis meses não terem sidos conclusivos e venham dizer que são necessários mais 

estudos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Importa referir que o LNEC vem propor uma solução rodoviária que contraria todos os 

estudos técnicos conhecidos e que referem que a utilização de autocarros no canal ferroviário 

não será técnica e financeiramente aconselhável por obriga a que todos mesmo que sejam 

encaminhados, ou seja, seriam guiados por um carril, com custos elevados, não teriam 

volante, por causa dos túneis e pontes. --------------------------------------------------------------------  

Estamos fartos de estudos e mais estudos que só servem para uma minoria continuar a 

faturar todos os meses ao longo de muitos anos ordenados de administrações, rendas de sede 

e para se manterem lá vêm dizendo que hoje é o Metro, amanhã serão os autocarros e um dia 

deste até pode ser um barco pelo rio Ceira. --------------------------------------------------------------  

Registamos também o facto de termos formalizado um período de audiência à 

Senhora Presidente da CCDR Centro, no passado dia 2 de julho e que após ter sido aceite, não 

tenha sido agendada até hoje, apesar da nossa insistência. --------------------------------------------  
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Apelamos aos Municípios de Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo que defendam de 

facto o interesse das populações e que não se deixem manipular, quando num passado 

recente, aconteceu com o Metro em soluções virtualmente engraçadas. ----------------------------  

Não podemos esperar mais cinco anos.” ---------------------------------------------------------  

Depois de ter lido isto eu só quero questionar mais uma coisa, como pode ser 

considerado de obsoleto o material que nós tínhamos aqui no Ramal da Lousã, quando as 

automotoras funcionavam, se agora, e no tempo presente, nós somos brindados com imagens, 

da reposição em funcionamento da Via Este, do Ramal de Portalegre, em que aparecem 

precisamente as automotoras que aqui circulavam. -----------------------------------------------------  

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

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

Referiu que das seis intervenções do público, quatro incidiram sobre a questão do 

Ramal da Lousã/Metro-Mondego, pelo que irá responder a essas quatro intervenções numa só 

resposta, embora tenham focado assuntos diferentes. --------------------------------------------------  

De seguida mencionou que as pessoas que o conhecem sabem que, e já lá vão cerca 

de 18 anos, ainda bastante jovem, tornou pública a sua opinião, à época, sobre aquilo que 

pensava sobre o projeto, que nessa fase era um projeto embrionário, o projeto Metro-

Mondego. Na altura num artigo de opinião, talvez um pouco extenso, mais técnico do que 

político. O título falava por si, basicamente dizia o seguinte: Metro de superfície ou o fim do 

Ramal da Lousã, porque na altura já desconfiava seriamente que todo este projeto teria um 

objetivo que era encerrar o Ramal da Lousã como se viam tantas linhas a encerrar nessa 

década, noventa a anteriores, por esse país fora. As razões então apontadas eram mais 

técnicas, também um pouco políticas, mas não queria estar agora aqui a recordá-las, porque 

elas são bem conhecidas. O projeto desde o início era muito incoerente tecnicamente, porque 

basicamente estava-se a prever um sistema de metro ligeiro, adaptado para uma cidade como 

Coimbra, como temos no Porto e noutros lados, mas que do seu ponto de vista nunca seria 

adaptável a uma via com as características do Ramal da Lousã. --------------------------------------   

Continuou referindo que mais tarde, com os sucessivos estudos, mais estudos e 

projetos, e com o avanço em definitivo da obra, se bem de forma parcial, acreditou. 

Acreditou porque na altura foi apresentado tecnicamente um veículo, tipo camaleão, que se 

adaptava bem à zona de linha suburbana (rural ou de montanha) e urbana, porque tinha 

potência diferentes de tração. Na altura as câmaras aceitaram, foram também um pouco 

encostadas à parede, ou isto ou nada, e acabaram por ponderar e está aqui a anterior 

Presidente de Câmara que poderá confirmar. E portanto as Câmaras aceitaram que o projeto 

avançasse, todas as Câmaras, todos os três Concelhos aceitaram e as obras começaram. E 
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depois aconteceu aquilo que se sabe, portante depois de muitos milhões investidos, não com 

o atual Governo, que está em final de legislatura, mas com o anterior, e não queria estar a 

distinguir a questão de partidos porque na altura o Governo era do Partido Socialista e o atual 

é de Coligação PSD-CDS, as obras foram amputadas numa parte, como se sabe e aí é que 

todos entramos em estado de choque, foi o primeiro choque.-----------------------------------------  

Continuou informando que entretanto se passaram 4 anos, e foi preciso aguardarmos 4 

anos para sair um estudo que aponta para essa tal solução do BRT ou BTR, chamados 

autocarros elétricos. Foi necessário esperarmos 4 anos, para ser indicado um caminho, o 

caminho que a administração central pretende seguir, Administração Central essa, como se 

sabe, é quem impõe a solução, basicamente porque os municípios reclamam, exigem, mas 

eles e que têm a faca e o queijo na mão, porque têm a maioria do capital social, não só na 

Metro-Mondego, mas também têm o poder politico. -----------------------------------------------------  

De seguida referiu que passado este tempo todo não temos a linha a funcionar e 

temos o nosso Concelho, que dos três é o mais prejudicado, nitidamente o mais prejudicado 

no seu desenvolvimento devido a este interregno de 6 anos, pois já lá vão 6 anos. ---------------  

De seguida agradeceu a intervenção do Munícipe Mário Nunes, sendo que este já lhe 

tinha feito chegar uma mensagem pelo facebook. Informou que na altura falou com o 

Engenheiro Rebelo, mas que ainda não teve nenhum feedback se a Metro-Mondego vai fazer 

alguma coisa ou não, sobre esses atrasos que são inaceitáveis e que têm que ser corrigidos. 

Comunicou que uma forma de os corrigir seria nas horas mais críticas arranjar uns autocarros 

mais diretos pela autoestrada, que certamente chegariam a Coimbra mais rápido nessas horas 

de ponta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou referindo que a posição da Câmara Municipal de Miranda do Corvo está em 

sintonia com aquilo que o movimento cívico veio clarificar, há 4 anos atrás foram mais rápidos 

e o movimento foi mais atuante, com muitas manifestações e tinham uma posição muito 

clara. Agora, só a 3 ou 4 dias de um ato eleitoral, que é importante para Miranda do Corvo, é 

que vieram tomar uma posição com a qual eu concordo. Mencionou que se deve defender, 

intransigentemente, uma solução ferroviária com o governo, lutando por uma solução 

ferroviária, e que seja feito, aproveitando o novo Quadro Comunitário para a conclusão dos 

investimentos. Espera que o movimento cívico, e que toda a população destes três concelhos 

esteja unida e caso seja necessário ir para a rua, iremos, seja o Governo que for. ---------------  

Referiu que se tem que lutar junto do próximo Governo para que seja devolvido 

aquilo que nos pertence por direito, um sistema de transporte para Coimbra, que funcionou 

praticamente durante 100 anos e que é muito importante para o desenvolvimento do nosso 

Concelho, estando todos de acordo e que devemos estar unidos nesta posição. -------------------  
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Informou que irá tentar falar novamente com o Engenheiro Rebelo, para ter feedback 

desta questão das perturbações no funcionamento dos transportes alternativos, e pensa que 

em síntese transmitiu o que lhe vai na alma, que certamente é aquilo que vai na alma de 

todos os Mirandenses, que seja feita justiça neste dossier. --------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do munícipe António Silva que falou da questão dos 

refugiados, uma questão que tem levantado alguma polémica na opinião pública, sendo que 

entende que o país deve seguir as orientações da União Europeia e de sermos solidários. 

Informou que o projeto a que o munícipe se refere, de alguns dos refugiados serem acolhidos 

pela Fundação ADFP, está a ser conduzido pela Administração Central, em parceria com 

instituições diversas, como é o caso da Fundação ADFP. Informou que só teve conhecimento 

por notícias que vieram a público, sendo que há aqui uma parceria com a Câmara Municipal 

de Penela, na cedência das instalações. -------------------------------------------------------------------  

Informou que no caso da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, não houve nenhum 

contato nem nenhum pedido nesse sentido, todavia a Câmara Municipal estará disponível para 

ajudar em tudo o que for necessário. A Câmara Municipal também tem tido grande 

preocupação, em tentar ajudar os nossos, aqueles que mais precisam, nomeadamente com o 

Fundo de Emergência Social. Informou que somos uma terra solidária, de gente que gosta de 

ajudar e estamos cá para isso. -------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Abílio Raposo, relativamente à questão da cancela, 

referiu que iria ver junto dos serviços porque não possuía documentação para lhe poder 

responder sobre o estado do processo. Apenas lamentou que ao fim destes anos todos, este 

assunto ainda não esteja resolvido. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Etelvina Luís que 

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

“Mais uma vez a Junta de Freguesia de Lamas realizou a Festa das Vindimas, este 

projeto tem vindo a alcançar um reconhecimento regional, que é importante de realçar. Esta 

festa, com objetivos bem definidos, nomeadamente, divulgação das qualidades do produto 

endógeno da região da região, o vinho, valorizar as potencialidades, incentivar a procura de 

melhoria técnicas, sensibilizar os vinicultores para a aquisição de conhecimentos específicos 

ligados à vinha e ao vinho. Dar a conhecer as tradições culturais ligadas ao mundo rural e 

afirmar a dualidade e combatendo a desertificação das áreas interiores, tem sido o motor de 

dinamização e desenvolvimento da Freguesia de Lamas e naturalmente do Concelho de 

Miranda do Corvo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Assim, pressuponho, e de certeza que tenho a certeza, que a Junta de Freguesia 

procura dar sequência a este projeto, de forma a possibilitar os vinicultores à discussão dos 

seus problemas, abrir novas perspetivas a sua atividade, para que possam alcançar 

parâmetros de qualidade. -------------------------------------------------------------------------------------  

Quero felicitar a Junta de Freguesia por esta iniciativa, quero felicitar todas as 

entidades, sem exceção, envolvidas na realização deste evento. Permitam-me salientar as 

crianças, professores, pais e encarregados de educação da Escola Básica Primeiro Ciclo de 

Lamas e do Jardim de Infância dos Casais. ----------------------------------------------------------------  

Quero também felicitar o Executivo da Câmara Municipal que apoiou esta festa, 

manifestando assim o seu interesse na procura do desenvolvimento integrado de todo o 

Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ao apoiar este evento, este Executivo esta a criar condições para firmar cada vez 

mais a Freguesia e o Concelho a nível regional. Desta forma Lamas apresentar-se-á cada vez 

mais uma referência dentro do Concelho de Miranda, pelas suas características endógenas. ---  

Pelo Grupo Socialista”. ------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Taborda que 

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

“Comemorou-se no passado dia quinze de setembro, o trigésimo sexto aniversário do 

Serviço Nacional de Saúde. Este serviço público de saúde, de cariz social e humanista, foi 

criado em 1979, por António Arnaut, com o objetivo de garantir o acesso universal, aos 

cuidados de saúde, e tem procurado resistir às várias tentativas de 

descredibilização/destruição, por parte do setor privado, através de grupos económicos, 

sendo alguns deles financiados pelo próprio estado. -----------------------------------------------------    

A mercantilização da saúde levou o setor público a perder três mil camas, nos últimos 

quatro anos, enquanto o privado ganhou duas mil, com novas unidades abrir todos os dias. ----  

No entanto, verifica-se que alguns centros hospitalares existem enfermarias fechadas 

e outras a funcionar com número reduzido de camas, devido à falta de recursos profissionais, 

não rentabilizando desta forma os recursos técnicos existentes, o que leva a muitas listas de 

espera e ao consequente desvio de utentes para o setor privado, com o intuito de diminuir as 

listas de espera. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também as urgências hospitalares continuam colapsadas, com situações que deveriam 

ser solucionadas nos cuidados de saúde primários, mas a falta de profissionais de saúde, 

médicos e enfermeiros, têm obrigado os utentes a recorrer, em última instância aquele 

serviço de saúde sobrecarregando-o. É consensual, que o sistema de saúde de qualquer país 

deve assentar em cuidados de saúde primários, robustos, sustentáveis do ponto de vista 
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financeiro e universais. Com o seu foco de intervenção, na prevenção em todos os seus níveis. 

No entanto, os cuidados de saúde primários têm sido o parente pobre da saúde. Num sistema, 

hospital ou concêntrico e médico ou cêntrico, surgiu uma reforma dos cuidados de saúde 

primários com o objetivo de assegurar a cobertura universal da população através da criação 

de unidades de saúde familiares e posteriormente das unidades cuidado saúde personalizado, 

mas se atendermos aos factos, esta reforma acentua mais as assimetrias no acesso e na 

prestação de cuidados de saúde aos utentes. -------------------------------------------------------------  

Em relação aos profissionais de saúde, estas unidades apesar … manter as mesmas 

responsabilidades, as condições de trabalho e funcionamento são bastante díspares. O seja, 

passamos a ter utentes de primeira e utentes de segunda, alguns deles a conviverem dentro 

dos mesmos concelhos ou até dentro da mesma freguesia. --------------------------------------------  

Meus senhores e minhas senhoras, Portugal continua a ser o país europeu com 

menores gastos em saúde, apresentando um valor per capita de oitocentos euros. No entanto, 

continuamos com bons indicadores de saúde, muito à custa do esforço e dedicação dos seus 

profissionais de saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------  

E o que nos reserva o futuro? A municipalização da saúde, nomeadamente, nos 

cuidados de saúde primários. Através do Decreto-Lei 30/2015, de 10 de fevereiro, o Governo 

procura descartar-se da responsabilidade que lhe está atribuída ao delegar competências nos 

municípios e de entidades intermunicipais no domínio das funções sociais, educação e saúde, 

lavando daí as mãos como pilatos. 

A proposta de delegação de competências que este Decreto-Lei encerra, é tão dúbio 

que permite fazer muita coisa ou simplesmente nada. Desconhecendo-se como será 

operacionalizado, quais as suas reais implicações na acessibilidade aos cuidados de saúde e 

qual a sua equidade na distribuição dos recursos existentes. ------------------------------------------  

Este é o primeiro passo para a desmaterialização dos cuidados de saúde primários, 

significa, repartir o pouco que existe, fragilizar o sistema e tornar mais assimétrico o acesso à 

porta de entrada do serviço de saúde.” --------------------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, felicitou o Executivo da Câmara Municipal pelas 

obras executadas no Jardim de Infância dos Casais de São Clemente, pois após 38 anos 

daquele edifício ter sido construído, só agora tem acesso digno e um telheiro para as crianças 

poderem brincar. Tem também um eco contentor, já que esta é uma escola da Geração 

Depositrão e todos os anos têm ganho os prémios que todos sabemos. Também as águas 

pluviais estão a ser recuperadas para regar a horta biológica e tudo isto graças a estas obras 

que foram executadas por este Executivo. ----------------------------------------------------------------  
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Também felicitou o Executivo pela construção dos três pontos de água, para 

abastecimento dos meios aéreos, que se revelaram agora, neste período de verão, essenciais 

para o combate aos incêndios, posso falar, em Lamas, que foi comprovado no terreno que o 

incêndio que houve foi rapidamente controlado pelos meios aéreos e pelos meios terrestres. 

Também o ponto de água de abastecimento para os meios terrestres se revelou essencial para 

os incêndios que houve ali na freguesia, tal como em todo o Concelho. -----------------------------  

De seguida agradeceu à Câmara Municipal e ao Executivo por estas obras e que a 

poupança financeira que existiu aqui no caso do abastecimento terrestre, colocando 

novamente em funcionamento os furos que estavam em Fervenças e recuperando o ponto de 

água de abastecimento à freguesia, em redor de Lamas, já pagou este investimento. -----------  

Para terminar agradeceu ao Executivo Municipal. ----------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos 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 por felicitar o Sr.º Presidente da Câmara e o 

executivo que lidera pela comparticipação e pela presença na Festa da União de Freguesias 

de Semide e Rio Vide, que decorreu nos dias 25, 26 e 27 de Setembro, este ano na antiga 

Freguesia de Rio de Vide, mais concretamente na Liga Riovidense. ----------------------------------  

A avaliar pela afluência de público e de expositores presentes, considero ter sido um 

sucesso, com a presença de um número muito significativo de pessoas que visitaram o evento, 

como talvez, já há muito tempo não se via em Rio de Vide. -------------------------------------------  

Este evento, que é também uma montra da atividade económica, comercial, 

industrial e cultural daquela região do concelho de Miranda do Corvo, revela a vitalidade da 

União de Freguesias apesar da crise que ainda atravessamos. -----------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara está por isso de parabéns, assim como a União de 

Freguesias de Semide e Rio Vide e todos os que colaboraram na realização do evento. ----------  

Quero aproveitar esta oportunidade para solicitar, uma vez mais ao Senhor Presidente 

da Câmara, dado que já trouxe este problema a esta assembleia uma vez. Trata-se da forte 

de presença de vegetação que prolifera pela parede exterior da cabeceira da Igreja Matriz de 

Semide, sobretudo junto aos cunhais. ----------------------------------------------------------------------  
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Para além de nada dignificar o Monumento, acarreta sérios riscos para a estabilidade 

da estrutura, que sendo autoportante, será de difícil intervenção em caso de reparação. ------  

É urgente a retirada da vegetação.----------------------------------------------------------------  

Ainda no que respeita ao Mosteiro de Santa Maria de Semide, Senhor Presidente os 

grafitis ainda estão na zona envolvente do edifício. -----------------------------------------------------  

Urge igualmente corrigir esta situação. ----------------------------------------------------------  

Outro assunto que se prende com as acessibilidades: a rua que liga a rua da Moita à 

rua da Bijadinha no Senhor da Serra na zona de Vale Covo merece uma intervenção, dado o 

estado degradado em que se encontra, bem como os muros que a delimitam. ---------------------  

Ainda no capítulo dos acessos, a Rua do Lagar da Ribeira, por ser uma ligação 

estratégica, sobretudo no acesso ás propriedades agrícolas e no caso de melhorar a 

intervenção dos bombeiros no caso de incendio. ---------------------------------------------------------  

Penso que não há objeção por parte dos proprietários confinantes com via em alargar 

a mesma e pavimentar com material adequado. ---------------------------------------------------------  

Para terminar, e é um assunto que também já trouxe a esta assembleia: o mau piso 

da curva da En 17-1 em frente ao acesso à MacoBarata, no Carapinhal. -----------------------------  

Ainda há poucos dias mais um acidente ocorreu com danos materiais avultados. --------  

O Inverno está a porta e esta solução urge ser resolvida. É a Segurança dos 

Automobilistas, peões e outros utilizadores que está em causa. --------------------------------------  

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

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra a Deputada Celeste Cardoso que 

depois de cumprimentar todos os presentes, afirmou que o Senhor Mário Nunes na 

intervenção que fez relativamente aos transportes, de alguma forma repetiu uma intervenção 

que já aqui tinha feito, embora na altura ele não tivesse sido tão objetivo quanto à questão 

de se usar a A13. Na altura o Senhor Presidente da Câmara respondeu ao munícipe que ia 

entrar em contato com as empresas dos transportes. Portanto, questionou o Senhor 

Presidente se isso foi feito, se houve alguma resposta e o que irá fazer agora, o que é que o 

Executivo irá fazer agora? -------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida e na esteira do colega Luís que falou na EN 17/1, o que tem verificado, e 

não é só no Carapinhal, é em vários outros locais, como por exemplo na Granja, na subida da 

Lata e também na descida para Segade, vários locais onde o tapete está a ficar descascado e 

nalguns sítios há mesmos alguns buracos. Solicitou, uma vez que o inverno se aproxima, que o 

Executivo solicite a intervenção da Junta Autónoma das Estradas no sentido de verificar esta 

questão e se necessário repor um tapete novo. ----------------------------------------------------------  
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De seguida colocou outra questão relativamente a estrada que é municipal, e que liga 

Semide, Vale de Colmeias, Canas e Ceira e como lembrou, houve um ano em que ocorreram 

três ou quatro dezenas de acidentes, tendo esse problema sido solucionado. Informou que 

verificou que o piso já está em vários locais outra vez a ficar descascado, sugerindo ao Senhor 

Presidente que solicitasse aos serviços técnicos para se deslocarem ao local e verificarem se 

há necessidade ou não, de colocar um tapete novo, porque como sabem aquela estrada, com 

a inclinação e quando o antigo piso começa a ficar á vista, começam logo a ocorrer despistes. 

Informou que ela própria teve lá um despiste a 38 quilómetros hora, felizmente sem danos. --  

Depois cumprimentou a Câmara pelas diversas iniciativas que foram feitas durante o 

verão, como os “Serões do Gondramaz”, a própria ida da Câmara ao Portugal dos Pequenitos, 

foi muito interessante. Informou que gostaria, enquanto Deputada Municipal, de ter recebido 

um convite para estar presente. Esteve lá noutras condições, mas gostaria, que o Executivo 

tivesse convidado os Deputados Municipais. Noutras circunstâncias tem sido, neste caso em 

particular, que saiba, não foram. ---------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente e a propósito da questão do Metro, e da solução da ferrovia, que há 

eleições, como todos sabemos, no dia 4 de outubro, achou que esta tinha sido uma altura 

muito adequada do Executivo ter pedido uma clarificação aos candidatos, nomeadamente ao 

do Partido Socialista, António Costa, e também aos senhores do Partido Social-Democrata. E a 

questão que coloca é: isso foi feito, foi exigida a clarificação? ----------------------------------------    

De seguida lamentou o facto de as vezes alguns eventos, muito importantes, serem 

coincidentes com os outros, como foi o caso por exemplo da “Rota da Chanfana” e da “Festa 

da União das Freguesias de Semide e Rio de Vide”, o que impediu algumas pessoas de estarem 

presente nos dois locais. --------------------------------------------------------------------------------------    

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal um esclarecimento relativo ao que lhe foi comunicado por pessoas dos Bujos, sobre 

a receção de ofícios, em que eram ressarcidos em parte do pagamento da baixada dos 

esgotos, pagos por eles no início, enquanto não tinha sido aprovada a candidatura. Essas 

mesmas pessoas informaram-no que depois de se deslocarem à Câmara Municipal obtiveram 

uma resposta negativa ao pagamento em causa e que até não foram bem recebidas. Solicitou 

ao Senhor Presidente que o informasse e que informasse também esta Câmara sobre a 

situação relatada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, a semelhança do que falou o Deputado Luís Martins, a estrada da Ribeira, 

mais concretamente, a estrada do Lagar, que começa no Casal da Senhora e acaba no Casal 

do Meio ou vai até ao Fundo da Ribeira, é uma estrada que serve os terrenos agrícolas, além 



 

 

      

Ata 30-09-2015  
Nº 4  

16 

dos florestais também. Foi uma obra iniciada no anterior Executivo, que comprou o material 

para ser aplicado, as manilhas, os tubos para encaminhar a água até ao ribeiro, no caso de 

não ser alargado. Mencionou que a melhor solução seria a que o Deputado Luís Martins 

também já falou e pelo que sei, as pessoas não se opõem ao alargamento, sendo que a 

solução seria o alargamento. Contudo sabe que o material nunca lá foi aplicado nem sabe 

onde é que ele estará. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que solicitou há um tempo, ao Senhor Eng.º Nuno para ver se lá tinha um 

despacho seu, que em certa altura tinha enviado para a Eng.ª Isabel concluir a obra, sendo 

que a obra nunca foi concluída. Referiu que é uma obra que dá jeito a dezenas, ou talvez, 

centenas de pessoas porque aquilo é para servir muitos utentes e que é uma obra muito 

importante para a população, principalmente da Ribeira, além de ser também muito 

importante para o combate aos fogos, como o Deputado Luís Martins já falou, pois dá para 

combater todos os fogos entre a Ribeira de Gaiate e a Ribeira das Donas. --------------------------  

Esclareceu o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Lamas, que não sabe se 

estaria presente na altura em que apelou ao Senhor Presidente da Câmara para não deixar 

passar as candidaturas que o anterior Executivo tinha feito, pois na altura estava preocupado 

que deixassem passar o prazo. O anterior Executivo tinha feito as candidaturas e lançado os 

concursos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que o Senhor Presidente tem mérito pela execução das obras, mas pensa que 

também o Executivo anterior o teve, porque foi quem preparou as candidaturas. ----------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, mostrou em primeiro lugar a sua indignação e a 

sua tristeza, perante uma notícia que viu, num dos boletins da Câmara, relativamente ao 

Mosteiro de Santa Maria de Semide. Referiu que as obras que estão a decorrer naquele 

Mosteiro foram na altura uma conquista e uma luta do Executivo que estava na Câmara, do 

qual ela era a Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida mencionou que o Senhor Presidente da Câmara olha com apreensão a 

continuidade dessas mesmas obras, mostrando a sua indignação para o facto de a CIM não as 

ter aprovado e procurando apelar ao Governo para que elas sejam realizadas. Considerou que 

este tipo de atuação é de facto constrangedor. ----------------------------------------------------------    

Referiu, em primeiro lugar, que os elementos de direção da Comunidade 

Intermunicipal – Região de Coimbra, são na sua maioria Presidentes de C.M. do Partido 

Socialista, o que significa que o Senhor Presidente, não se consegue fazer ouvir. Classificou de 

muito grave, o facto do Senhor Presidente da Câmara não ter tido a amabilidade de estar com 

o Senhor Secretário de Estado da Cultura, que visitou o nosso Concelho, e de ter-lhe 
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transmitido a importância da obra. Ao contrário do que foi feito pelo seu colega de Condeixa, 

que teve o Senhor Secretário de Estado da Cultura em Condeixa e prontamente procurou 

estar com ele e fazer-lhe sentir os interesses do seu Concelho. Recordou que o Senhor 

Presidente da Câmara, nestes dois anos, nunca teve tempo para receber os membros do 

Governo e para estar com os membros do Governo que visitaram o Concelho, classificando 

esta atitude de lamentável. ----------------------------------------------------------------------------------  

De seguida mostrou a sua indignação pelo estado de abandono em que está a ficar o 

nosso Concelho e frisou que há dias passou no projeto de loteamento da Zona Industrial de 

Semide, e observou que os terrenos estão cheios de restos de detritos de tapete considerando 

que se está perante um verdadeiro atentado ambiental. Observou também que os passeios, 

que foram construídos com o dinheiro de todos, estão com erva de mais de meio metro, a 

serem completamente destruídos. --------------------------------------------------------------------------  

Referiu que o Senhor Presidente não promove as zonas industriais que temos, não 

apregoa e não publicita os lotes que existem livres nas zonas industriais, agora que Miranda é 

servida por uma autoestrada e além disso constata que as deixa em total estado de abandono, 

especialmente quando se está a beira de um novo Quadro Comunitário que apoia o sector 

industrial e as industrias. -------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que basta olhar para o rio Alheda, para o muro que fica junto do edifício da 

Câmara Municipal, para os vazos das flores que estão secas, para se ver o que se esta a passar 

no nosso Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Constatou que o Concelho está parado e que está a viver à custa do trabalho dos 

anteriores executivos. Frisou que existem obras na Avenida José Falcão porque os anteriores 

autarcas lutaram, abriram concurso e avançaram com o processo, mencionando que o atual 

Senhor Presidente unicamente atrasou a obra num ano. Referiu que relativamente às obras 

nos depósitos da água, o que este Senhor Presidente fez foi atrasar as mesmas durante um 

ano. Mencionou que aqueles depósitos já deveriam ter estado ao serviço das populações deste 

Concelho, no ano passado. Referiu também que relativamente às obras no Senhor da Serra, o 

que este Senhor Presidente fez, foi atrasar as obras em mais de um ano. A atual Câmara 

Municipal está a iniciar obras que no presente momento já deveria estar a concluir. ------------  

Questionou o que é que esta Câmara está a aqui a fazer? Referiu que na última 

assembleia foi aprovado, por maioria, o reforço da iluminação e a correção da iluminação da 

Nossa Senhora de Piedade de Tábuas, sendo que a esta contínua na mesma como me foi 

comunicado ainda hoje, por uma moradora no local. Mencionou que isto são apenas alguns 

exemplos, a Casa do Design demorou um ano e o Jardim da Paz nunca chegou a avançar, o 

Senhor Presidente informou que lhe faltava um terreno. Para esta última obra estava prevista 
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uma primeira fase em que estava tudo completamente aprovado e que deveria já ter 

começado, arriscando-se a Câmara a perder o dinheiro dos fundos comunitários, por não ter 

dado continuidade às obras. ----------------------------------------------------------------------------------  

Constatou que as estradas estão cheias de ervas, os terrenos abandonados, as lojas do 

piso de cima do Mercado não são publicitadas, frisando que é de facto um Concelho parado a 

viver à custa dos outros, do trabalho dos outros. ---------------------------------------------------------  

Comunicou que se podia dizer que estamos perante uma Câmara sem dinheiro, mas 

não, é uma Câmara que ainda agora, de acordo com a informação apresentada, tem em 

depósitos cerca de 2.732.272 euros. Mas por outro lado observou que é uma Câmara que tem 

dívidas a terceiros, não estando a falar dos empréstimos bancários, mas outras dívidas de 

montante muito elevado. De facto parece-lhe que nem sequer pagam a quem devem pagar, 

sendo que têm depósitos em montante muito elevado, sendo que uma parte significativa 

destes depósitos resultou de subsídios entretanto recebidos e relativos à obra da Casa das 

Artes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observou com estupefação o anúncio da aquisição de um espaço para uma Casa dos 

Talentos, quando a Câmara Municipal não dinamiza a Casa das Artes, que tem um espaço 

museológico com peças arranjadas para que ele fosse dinamizado e continua às moscas. 

Recordou que a Câmara Municipal recebeu dinheiro para comparticipar um espaço de apoio 

aos cidadãos no edifício da Casa das Artes e que o mesmo continua fechado. Referiu que o 

Executivo não se mexe para ter a cafetaria localizada no mesmo edifício a funcionar. 

Considerou que é uma Câmara cheia de inércia, que não funciona, que não trabalha e como 

Deputada Municipal e cidadã tem o direito de mostrar a sua indignação. ---------------------------  

Continuou informando que foi ao edifício da Caixa Geral de Depósitos e reparou num 

edifício, em frente da Câmara, em construção com três pisos e que não viu nenhuma placa a 

dizer que o edifício está licenciado. Afirmou que isso é um atentado, que uma situação deste 

tipo não se pode passar neste Concelho, em plena zona histórica, em frente à Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Para terminar mostrou não o seu contentamento, como fez o senhor Deputado 

Municipal em representação de Lamas, mas sim o seu descontentamento pelo tempo de 

atraso que esta Câmara está a proporcionar ao Concelho. ---------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves 

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

“Acerca de dois anos que eu tenho alertado, aqui na Assembleia Municipal, neste 

período antes da ordem do dia, sobre algumas situações que estão em ata. Nunca obtive 

resposta, e em muito poucas obtive resposta positiva, em termos de fazer obra. Obra que não 
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e de maneira nenhuma faraónica, são coisas simples, são coisas que têm a ver mais com a 

manutenção do Concelho, mais com a pequena obra que embeleza a grande infraestrutura 

que esta feita e que foi feita pelos Executivos anteriores. Mas nem assim, apesar do baixo 

custo, o Senhor Presidente se tem revelado, de facto, sensível aos nossos alertas e aos nossos 

pedidos. Eu ia aqui referir algumas situações, que já venho a descrever há dois anos a esta 

parte, e passo a citar: por exemplo a Quinta da Paiva, o Senhor Presidente chegou mesmo a 

prometer que na primavera de 2013, faria wc’s e churrasqueiras na Quinta da Paiva. 

Efetivamente passou-se a primavera de 2014, 2015, foi há dois anos e nada aconteceu, está 

tudo na mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alertei para o estado de degradação do açude, do Rio Dueça, na Quinta da Paiva, mais 

do que uma vez. Sei que o Senhor foi verificar, com o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, segundo o que me foi testemunhado, mas efetivamente, um dia destes acaba o 

açude por cair devido ao peso das águas do inverno, e a seguir vão as infraestruturas da 

Quinta da Paiva. Temos o parque de lazer, temos o circuito de manutenção, temos todo 

aquele mobiliário coletivo que existe lá e vai por água abaixo. ---------------------------------------  

Depois a outra situação, que também tem a ver com a insegurança, e que eu também 

já falei muitas vezes. O Senhor Presidente numa das vezes desculpou-se, não sei se com razão 

ou sem ela. Poderá agora dizer-me outra vez, porquê já lá vão também pelo menos muitos 

meses quer nós falamos sobre isso. Sei que houve entretanto reuniões, entre a Câmara 

Municipal, a Comissão Fabriqueira da Igreja e o Conselho Económico Paroquial. Refiro-me 

concretamente ao Calvário, que é um dos principais ex-libris da nossa Vila que temos zelar. --  

O descarregador sobretensões, vulgo para-raios, que há muito tempo foi desmontado, 

razoavelmente, por causa das obras da torre, nunca mais foi colocado. E portanto o que é que 

está em perigo? Está em perigo tão só a imagem do Cristo Rei, está em perigo a Igreja Matriz 

e estão em perigo todas aquelas imediações à volta. É que o para-raios cobria os riscos, 

porque era de longo alcance. --------------------------------------------------------------------------------    

Os estacionamentos do Calvário continuam confusos e problemáticos, a originar por 

vezes acidentes. As silvas na encosta do cemitério continuam impávidas e serenas. Falei já 

particularmente, sobre isto, com o Senhor Presidente da Câmara, informando-me na altura 

que aqueles terrenos são propriedade privada e portanto não pode entrar! Mas também não 

entendo como é que o anterior Executivo limpava, e já eram privados. -----------------------------  

Sobre o nó um da variante, Estrada Nacional 342, junto ao aparcamento de 

autocaravanas, onde existem aquelas ilhas. Sabemos que é uma porta importante de entrada 

e saída de Miranda. No entanto, existem aquelas ilhas térreas, com silvas a metro. Já falei 

várias vezes, Senhor Presidente, eu sei que o Senhor vai dizer “não é propriedade da 
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Câmara”, mas o que o anterior Executivo fazia, pedindo autorização à JAE ou às Estradas de 

Portugal, agora empresa fundida com a CP, era autorizado para cortar e cortava, mantendo 

aquilo tudo limpo. Não falei em atentado ambiental, mas era quase razão para falar disso. ----  

Sobre estas três situações eu já falei várias vezes. Agora só queria colocar uma nova 

questão ao Senhor Presidente. Sei de um negócio que a Câmara Municipal fez com os ex-

proprietários da “Casa Amarela. Gostaria de saber: Se a Câmara efetivamente já efetuou a 

escritura? O que tem em vista para aquele espaço?” ----------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Alexandre que 

depois de cumprimentar todos os presentes, leu a seguinte declaração: ----------------------------  

“Boa noite ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Mourato e 

respetiva mesa, o senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Miguel Baptista, senhores 

vereadores, senhores deputados, colegas presidentes de junta, respeitável público 

comunicação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Presidente da Câmara, venho recomendar-lhe o seguinte: -------------------------------  

Desde Janeiro deste ano, até meados deste mês de Setembro, a conduta de água que 

abastece Vila Flor e Meroucinhos, já teve seis roturas. Como compreende, estas situações 

causam constrangimentos às pessoas, ou porque não têm água para fazer o almoço, ou porque 

a máquina estava a lavar, ou porque fecharam a água e não avisaram e agora não têm água 

para lavar a cara, ou por isto, ou por aquilo. Mas o mais grave não são as roturas que 

começam a ser umas atrás das outras, o mais grave é que esta conduta é em fibrocimento, o 

que já deveria ter sido mudada há bastante tempo e não foi. A população pediu-me para que 

intercedesse ao Sr. Presidente a necessidade da substituição desta conduta, o mais rápido 

possível, porque como sabe é um perigo para a saúde pública. ---------------------------------------  

Aproveito para informar que também se encontra outro pequeno troço, ao cimo de 

Vila Nova. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quero também felicitar a Câmara Municipal e seu executivo, os funcionários do 

estaleiro e todos aqueles que de uma forma ou outra estiveram envolvidos com a junta de 

freguesia de Vila Nova, na festa das coletividades, que foi um sucesso, no FolkNova, na maior 

parte dos eventos da freguesia, na oferta de brindes que tanto divulgam o concelho como a 

nossa freguesia de Vila Nova, no seguro, no transporte, falo da Caminhada "Serra a Bramar" 

como exemplo, onde a AJVFM, a associação de caçadores do Vale do Arinto, os Baldios de Vila 

Nova como entidades organizadoras., o passeio de motorizadas de Barbens e tantos outros 

eventos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Felicitar também, pela colocação de pavimento betuminoso no acesso as salão do 

Cardeal, e por algum material disponibilizado à Junta de freguesia, nas pequenas reparações 

que vai fazendo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

E para terminar, agradecer pela disponibilidade que teve, na cedência de 

computadores, para a formação TIC Tecnologia de informação e comunicação, onde 

participaram 65 formandos, que a junta de freguesia de Vila Nova levou à sua população. -----  

Uma formação na Associação das Souravas e outra no Salão paroquial de Vila Nova. ---  

Bem haja Sr. Presidente.”---------------------------------------------------------------------------  

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

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

“Em primeiro lugar gostava de dar os parabéns à Câmara Municipal, por mais uma vez 

ter comemorado o dia internacional da juventude, no dia 12 de agosto, é pela segunda vez 

comemorado. Foi comemorando, oferecendo o bilhete para as piscinas descobertas, entre 

outras atividades, é uma amostra da clara aposta que esta Câmara tem feito na juventude, e 

sei que vai ser para continuar, tenho essa confiança. ---------------------------------------------------  

Em segundo lugar, dar os parabéns pelo campo sintético, ali no Sá Carneiro, é uma 

obra muito importante para o desporto e para a juventude. Já proporcionou a criação da 

academia futebol, e fica aqui dentro da vila, o que pode levar a mais pessoas a ver os jogos 

do Mirandense, como acontecia no passado. E parabenizar também por ter sido financiado a 

85%, com fundos comunitários, coisa que alguns pensavam não ser possível, e que afinal foi. --  

Por último lugar gostaria de propor um voto de louvor ao Paulo Sousa, por levar o 

nome de Miranda ao Programa “Ídolos”, muitos domingos seguidos, e elogiar o apoio que a 

Câmara deu, através de autocarros, para que a claque fosse todos os domingos apoiar. 

Gostaria também de referir que este rapaz deu muitos concertos gratuitos à Câmara, no 

passado e vai dar no futuro. Para além da aposta na cultura que foi, levar o nome de Miranda 

à televisão e a todo o Portugal, também tem algum retorno para a Câmara.” ---------------------  

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

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

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por agradecer ao Executivo Camarário o 

apoio dado à Festa da União das Freguesias, a qual superou as expectativas. ----------------------   

De seguida deu os parabéns ao Executivo pelas obras de construção do ponto de água 

para abastecimento dos meios aéreos, na Granja de Semide, informando que corre o boato 

que vendeu o terreno à autarquia, o que é falso, pois o terreno foi dado à Câmara Municipal, 

já no decorrer deste mandato camarário, não tendo sido contactado pelos executivos 
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anteriores. Informou também que neste último verão, aquele ponto de água, já serviu para 

combater o incêndio que lavrou na localidade de Almalaguês, Concelho de Coimbra. ------------  

Agradeceu também a reparação da iluminação da Igreja do Convento de Semide, 

informando que a mesma teve 5 anos às escuras. --------------------------------------------------------  

Seguidamente informou que, no seguimento da colocação de conduta de saneamento 

na zona de Semide, a autarquia autorizou o depósito dos restos do piso de tapete, na zona 

industrial de Semide, tendo a empresa assumido a retirada dos mesmos a quando da 

conclusão da empreitada, para o aterro sanitário de Ansião. ------------------------------------------  

Relativamente á recolha de monos em Semide, informou que na altura teve que 

efetuar uma queixa às Brigadas do Ambiente da GNR para retirada do contentor dos dois 

primeiros locais onde foi colocado, pois era uma vergonha. Sempre sugeriu que a autarquia 

arranja-se um local adequado e com condições na zona industrial de Vale de Marelo, para a 

recolha de monos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou à Câmara Municipal que investigue onde estão as máquinas da 

tipografia que em tempos existiu no Convento de Santa Maria de Semide. -------------------------  

Solicitou também que se participe à Policia Judiciária o desaparecimento de painéis 

do século XVII, caso se verifique o seu desaparecimento. ----------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José João de Deus 

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

“Cumprimento o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, as Senhoras 

Secretárias, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Ilustres Colegas, Senhores Vereadores, 

Senhores Presidentes de Junta, Senhores funcionários, estimado público, comunicação social. 

Senhor Presidente, quero felicitar o executivo desta Câmara Municipal pela colocação 

de iluminação pública no parque de merendas da Senhora da Piedade, que há muito tempo a 

população vinha a solicitar e que já se encontrava ao abandono há anos. --------------------------  

Quero felicitar também o executivo da junta de Freguesia de Vila Nova pela 

requalificação da calçada, tornando-se agora um lugar aprazível. ------------------------------------  

Senhor Presidente, quero ainda felicitar pela iniciativa protocolar de colaboração 

entre a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia de Vila Nova e Miranda do Corvo, o 

Concelho Diretivo dos Baldios da freguesia de Vila Nova e a Associação Abútrica, no âmbito do 

Centro de Estágio Trail Running na Casa dos Reis em Vila Nova, sem dúvida com estas 

Entidades envolvidas o Centro de Estágio tem sido um sucesso na divulgação da freguesia e do 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Finalmente, felicito o CADEC e a Junta de freguesia de Vila Nova, como entidades 

organizadoras de reabilitarem o Folknova. Estou certo que Vila Nova está diferente e para 

melhor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bem Haja.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Mário Gama 

que depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou uma proposta/recomendação ao 

Executivo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Artesanato já milenar que é distribuído por toda a região de Coimbra, a arte de 

moldar o barro vê-se agora quase restringida a uma povoação do Concelho de Miranda do 

Corvo - Carapinhal- onde já poucos são os oleiros persistem ainda teimosamente na sua arte. 

Um processo de fabrico complexo e de muito e duro trabalho: uma arte que poucos já 

dominam. A extração, o preparo, a modelação do barro, a secagem das peças já feitas, o 

assar, a ornamentação e a cozedura até ao escoamento e comercialização das diferentes 

peças. Por isso é necessário um espaço de exposição, fotos e utensilio históricos e também 

dos atuais e principais instrumentos e do material necessário para todas estas operações 

assim com uma relação da louça vermelha tradicional do Carapinhal. -------------------------------     

Carapinhal é aldeia responsável por levar o nome do nosso concelho a todo o País. A 

olaria está muito aliada à nossa gastronomia. Seria assim importante, neste novo contexto da 

recente criação da marca Rota da Chanfana, que desde já todos nos congratulamos e 

felicitamos, que o Executivo desse início a um estudo concreto que viabilize a criação do 

Museu da Oleiro, no Centro dos Oleiros do Carapinhal. Um desejo já muito antigo da 

população que ao longo dos último anos tem, de foram voluntária doado fotos diversas e 

material para verem concretizado um sonho que tarda em chegar e que por diversas vezes já 

foi solicitado aos anteriores executivos. Sem qualquer efeito prático. Relembro que o espaço, 

já existe e a vontade é enorme por parte da atual Direção do Centro e de toda população 

residente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desta feita gostaria de efetuar uma recomendação ao Executivo que diligencie no 

sentido de aproveitar a oportunidade, para que o sonho se torne realidade e que o Carapinhal 

tenha a curto prazo um museu da Olaria e que seja um polo de atração e de desenvolvimento 

inserido nas Rotas Turísticas, nomeadamente a recente criada Rota da Chanfana. ---------------    

Temos assim, o dever ético e moral, de preservar e expor na própria Aldeia do 

Carapinhal a nossa tradição artesanal de forma a dignificar o nosso património cultural as suas 

gentes, a nossa arte e a nossa história, bem como o que ela contribuiu do ponto de vista 

cultural e economicamente para o desenvolvimento do nosso Concelho nomeadamente nos 

Séc. XIX e XX. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Muito Obrigado ----------------------------------------------------------------------------------------  

José Mário Gama -Grupo Dep. Bancada PS - AM 30 /09/2015”. ------------------------------  

De seguida referiu estar muito agradado com a abertura da ligação entre as Vendas da 

Serra e as Vendas de Ceira, ainda antes da Romaria do Senhor da Serra. Sobre as obras de 

requalificação da Praça José Falcão, que tão polémicas foram e tão incómodas para os 

comerciantes na primeira fase, referiu que estão terminadas. ----------------------------------------  

Mencionou que muito há a fazer em todo o Concelho, no ponto de embelezamento e 

continuação deste tipo de obras. ----------------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos assuntos abordados pela Deputada Fátima Ramos, referiu que o 

Executivo está a concluir as obras deixadas pelo anterior, sendo que no caso da Casa do 

Design, demorou um ano, mas que o atual Executivo conseguiu reduzir o valor de compra, 

conforme já informado pelo Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------  

Continuou mencionando que não existe motivo para tanto incómodo, da parte da 

Senhora Deputada Fátima Ramos, até porquê esta autarquia pelo que se tem visto não está 

parada, pelo contrário, está em franco movimento. Referiu que basta olhar para os boletins 

municipais, para se comprovar que há uma melhoria nos parques de merendas, nos 

arruamentos e pavimentações, alargamento de estradas no Vale da Silva, em Casal de Paiva, 

em Vale de Colmeias, a Ponte da Retorta, o campo sintético no Sá Carneiro, que é já uma 

realidade, sendo uma estrutura emblemática do Concelho, que tinha sido completamente 

abandonada. Mencionou que a vida e a alegria voltou ao Bairro Sá Carneiro, o Sá Carneiro que 

representa o partido da Senhora Deputada Fátima Ramos também representa. Referiu que o 

nome do fundador do PPD que não merecia tal desconsideração ao longo de tantos anos. ------    

Continuou referindo que os jogadores e os jovens da montra do desporto certamente 

que agradecem o facto de agora se viver com mais alegria novamente naquele espaço, que foi 

o primeiro Bairro Sá Carneiro a ser criado. ----------------------------------------------------------------  

Informou que se realizaram no Concelho, os Encontros Ibéricos de paint-ball, que 

trouxeram ao concelho centenas de atletas e muitas de pessoas que ficaram encantadas com 

a nossa Serra e com as nossas gentes. ----------------------------------------------------------------------  

Sobre a Casa Amarela referiu que este imóvel tem todo o interesse para o Município 

sendo uma excelente aquisição, pois é um imóvel com uma localização de excelência, 

podendo ser também um espaço de apoio ao Mercado Municipal. Mencionou que naquele 

edifício poder-se-á criar de uma loja do cidadão, com espaço envolvente onde os utentes 

possam aparcar. Também um local onde as coletividades possam ter o seu espaço. --------------  

Afirmou que teve conhecimento da aquisição posteriormente à mesma e assim que 

pode deu os parabéns ao Executivo pela aquisição do imóvel. Referiu que pretende dizer ao 
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Executivo que os terrenos ali à volta deviam ser todos adquiridos pela autarquia, a fim de 

criar ali uma centralidade de apoio e de parques de estacionamentos. -----------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, questionou o Presidente da Câmara sobre para 

quando é que está previsto um projeto de beneficiação da reta da Pereira, nomeadamente 

execução de passeios e iluminação pública. Informou que esta via é usada por diversas 

pessoas, ao fim do dia, nas suas caminhadas de manutenção. Referiu que é importante que 

estes trabalhos sejam efetuados a curto prazo, pois está em causa a segurança das pessoas 

que circulam diariamente nesta rua. -----------------------------------------------------------------------  

De seguida mencionou que na última Assembleia da Junta de Freguesia de Lamas, 

nenhum elemento da Coligação PSD-CDS compareceu na referida Assembleia, apesar de terem 

sido todos convocados, até ao último suplente. Continuou referindo que esta atitude não 

dignifica a democracia, pois não sendo por protesto, só comprova o desinteresse destes 

elementos pela Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------  

Congratulou também a Câmara, pelas obras que realizou no edifício do Jardim de 

Infância de Casais de S. Clemente, um edifício que tem 38 anos, dos quais doze passados pelo 

anterior executivo, e que nunca teve obras de relevância. --------------------------------------------  

Referiu também, que durante o mandato do anterior executivo um muro, existente 

junto à casa de seus pais e numa zona onde existem muitas crianças a brincar, de contenção 

de terras caiu, estando vários meses sem obras. Informou que as pessoas residentes no lugar 

pressionaram a autarquia com diversos ofícios e email’s, que num prazo admissível não 

obtiveram resultados, tendo sido já este Executivo que efetuou as obras solicitadas. ------------  

Para finalizar, deu os parabéns ao Executivo pelos acordos assinados com todas as 

Juntas de Freguesia, não entendendo como é que os partidos da oposição podem acusar este 

Executivo de inércia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra a Deputada Margarida Rodrigues 

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por mostrar a sua indignação, 

tristeza e preocupação pelas palavras proferidas, na última Assembleia, pelo Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, que citou: “chegam à Assembleia Municipal matérias que 

não fazem sentido nenhum pois grande parte delas são competências de Juntas de Freguesia 

e até mesmo competências de fora do Concelho de Miranda do Corvo, como é o caso por 

exemplo a Ponte das Vendas da Serra, que é uma obra que pertence à Ascendi e é no 

Concelho de Coimbra”, estas palavras foram mais tardes corroboradas pelo Presidente da 

Câmara. Continuou informando que não pode concordar com as palavras proferidas. ------------  
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Continuou esperando que tais palavras não signifiquem que as populações mais 

limítrofes do nosso concelho deixem de poder contar com o apoio e o auxílio deste executivo 

e desta assembleia na defesa das suas preocupações e dos seus direitos, sempre que estejam 

em causa estradas ou algumas situações que estejam fora deste concelho. ------------------------  

De seguida referiu que nos termos do art.º 23, n.º 1, da Lei do Regime Jurídico dos 

Órgãos Municipais, aprovada pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, refere que constituem 

atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprio das respetivas 

populações em articulação com as freguesias, sendo este artigo depois referido também no 

artigo 7.º relativamente às freguesias, e no artigo 2.º relativo as autarquias locais em geral. --  

Como tal informou que irá trazer a esta Assembleia Municipal todas as matérias que 

ache necessárias e que se prendam com os interesses das populações do nosso Concelho. ------  

De seguida tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, informou que não era para ter este tipo de 

intervenção, mas como foi questionado por uma Senhora Deputada que trouxe há colação 

uma questão já discutida, não se lembrando já muito bem o que foi dito, mas que pelo teor 

dessa sua intervenção vá ao encontro do que a Senhora Deputada disse. ---------------------------  

Referiu que não está em causa a Senhora Deputada manifestar-se e intervir sobre 

matérias que dizem respeito a casos pontuais, como é o caso das Vendas da Serra que é um 

caso pontual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou informando que a Assembleia Municipal não pode deliberar sobre uma obra 

que não é sua, era isso que queria dizer, a Senhora Deputada é que não entendeu. --------------  

Continuou referindo que a Assembleia Municipal não tem competências, é uma 

questão de competências, e que a Câmara Municipal não pode deliberar sobre a construção 

da ponte das Vendas da Serra e inclusive da ponte do Cabouco. --------------------------------------  

Referiu que Senhora deputada pode intervir sempre que quiser, agora deliberações 

não vão existir. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou referindo que o Executivo nunca faz tudo, que sabe por experiência 

própria, que nunca está tudo feito, é preciso de facto respeitar aquilo que vem de trás, sendo 

que este presidente, o Professor Miguel Baptista, deu um exemplo de grande dignidade, ao 

aceitar como era seu dever determinado tipo de obras que vêm de trás, tentando melhorar as 

coisas. Continuou mencionado que o Executivo não fez nada que nos preocupasse, no sentido 

de se dizer que aqui há um corte, porque as coisas passam mas a Câmara é a mesma. ----------  

Mencionou que a Câmara da Dr.ª Fátima Ramos é a mesma Câmara do Professor 

Miguel Baptista, é a Câmara Municipal de Miranda do Corvo. ------------------------------------------    



 

 

      

Ata 30-09-2015  
Nº 4  

27 

De seguida referiu que este tipo de discussão será um exercício académico, de salutar 

ou não, e mencionou que dá a impressão que muitas pessoas vêm para aqui só para falar no 

que estava mal anteriormente, e ele não. -----------------------------------------------------------------  

Mencionou que fala sobre o presente e tentar melhorar o que está para a frente, que 

nunca criticou nenhuma obra que estivesse no mandato anterior, porque de facto essas obras 

foram aprovadas na altura e deliberadas por uma maioria que não é a atual maioria. -----------  

Referiu que houve uma alteração no xadrez político, que se tem de respeitar, e que 

inclusivamente poderá não ser esta a estratégia do anterior Executivo, mas paciência, a 

população entendeu que deveria ser assim. ---------------------------------------------------------------  

De seguida lembrou o seguinte: acha que esta Câmara está a fazer coisas que são 

importantes para o Concelho, não sendo necessário fazer obras faraónicas, como referiu o 

Deputado Lídio, para se fazer coisas importantes. Referiu que por vezes fica desgostoso com 

algumas coisas, mas não pode concordar com tudo o que o Senhor Presidente diz ou faz. ------  

Mencionou que a Câmara ainda não fez nenhuma obra à sua porta, mas que também 

não está preocupado com isso, o que o preocupa é que os resultados no final do mandato 

sejam bons, sejam positivos para o concelho, seja pouco ou muito. ---------------------------------  

Referiu que estamos a viver uma época de vacas magras, nem se sabendo ainda o que 

é que aí vem com o novo Programa Comunitário 2020, mencionando que tem obras para 

executar na Santa Casa da Misericórdia de Semide e que não sabe se as vai executar ou não. --  

Informou que um dos pontos seguintes, da ordem de trabalhos, é relativo à Santa Casa 

da Misericórdia, porque não houve tempo suficiente e não houve dinheiro para fazer os 

projetos. Referiu que no próximo quadro 2020 as grandes obras não vão ser possíveis, nem vai 

existir essa possibilidade, as pessoas têm que se mentalizar disso, sendo que o Presidente 

sabe disso, portanto o que a Câmara tem que fazer é ir ao encontro das populações. -----------  

Informou que sempre que cá vêm os Ministros os vai cumprimentar, não tendo 

nenhum problema, inclusivamente na visita do Senhor Secretário de Estado, mencionou que 

falou com ele sobre algumas matérias, embora não tenha funções executivas só deliberativas, 

e que se calhar até ultrapassou um pouco as suas competências. -------------------------------------  

Continuou informando que esta Câmara tem feito coisas importantes, por exemplo, 

diziam, que juntar os de Rio de Vide com os de Semide era uma coisa impensável, ninguém 

pensava que eles se conseguissem dar bem. De seguida mencionou que o João Carvalho, o 

Presidente da União de Freguesias, teve inteligência política realizando uma festa da União 

das Freguesias, andando nas aldeias de Rio de Vide e de Semide a acompanhar os trabalhos. --  
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Referiu que um Presidente de Junta é o primeiro que vai acudir às situações, e o João 

Carvalho tem feito isso, por isso deixou um grande louvor ao João Carvalho, pelo seu 

trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que o Senhor da Serra, que estava morto, está a ressuscitar, tendo este 

ano estado lá o Vigário Geral e todas as Misericórdias do Distrito. ------------------------------------    

De seguida desejou boa sorte à Deputada Fátima Ramos nas suas novas funções como 

Deputada da Assembleia da República, esperando que a Deputada no futuro ajude o Concelho 

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

De seguida informou que alguns dias atrás deu uma entrevista a um Jornal de Miranda 

em que disse que o grupo que entrou para a Câmara Municipal é muito jovem, não tendo a 

experiência que deveria ter, mas que está a adquiri-la. ------------------------------------------------  

Referiu que não é preciso fazer obras faraónicas, nem autoestradas, como diz o nosso 

Primeiro-Ministro, é necessário fazer coisas que vão ao encontro das populações, dos 

Presidentes de Junta, e que deve haver uma atenção muito grande. --------------------------------  

Mencionou que o Senhor Presidente conseguiu uma coisa formidável tendo as juntas 

todas do seu lado, sendo necessário aproveitar isso, porque a politica também tem que ser 

aproveitada para se fazer coisas, para se fazer obras, para se juntar as pessoas. Acha que 

neste momento o Presidente tem todas as condições o fazer. -----------------------------------------  

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

Municipal que depois de cumprimentar novamente todos os presentes, referiu que irá prestar 

alguns esclarecimentos, devido ao que foi entretanto mencionado.----------------------------------  

Relativamente a Senhora deputada Etelvina Luís que falou das Festas das Vindimas 

enquanto evento que promove e valoriza a Freguesia de Lamas e nomeadamente uma das suas 

maiores riquezas que é o vinho. -----------------------------------------------------------------------------    

De seguida felicitou a Junta de Freguesia pela realização do mesmo, dizendo que toda 

a Câmara Municipal e todos os vereadores se associam a este voto de felicitação que foi 

trazido pela Senhora Deputada. -----------------------------------------------------------------------------  

Relativamente á intervenção do Senhor Deputado José Taborda começou por elogiar o 

seu desempenho na entidade onde está em representação desta Assembleia Municipal. De 

seguida ressalvou o que o Senhor Deputado disse em respeito aos cuidados de saúde 

primários, da intenção que existe da parte do atual governo, em reforçar a transferência e 

delegação de competências para as autarquias, nas áreas da educação e da saúde. --------------  

Referiu que pessoalmente discorda, tal como foi dito pelo Senhor Deputado, dessa 

delegação de competências, esperando que não se venha a concretizar, sobretudo na questão 

da educação e da saúde que são dois pilares fundamentais do desenvolvimento e do bem-
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estar das populações. Mencionou que é um pouco sacudir a água do capote e que certamente 

essas delegações de competências não serão acompanhadas do correspondente pacote 

financeiro necessário, sendo certo que os municípios não estão preparados para isso. -----------  

Na sua opinião, o modelo que existe é que tem que ser aperfeiçoado/melhorado e 

informou que basicamente subscreve tudo aquilo que o Senhor Deputado José Taborda 

referiu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Deputado João Caetano registou com agrado as suas 

palavras e que irá transmitir as mesmas á Câmara Municipal, porque as obras feitas 

resultaram de deliberações/decisões da Câmara Municipal enquanto órgão, não só deste 

Executivo, mas como já foi referido algumas destas obras tiveram o seu início no Executivo 

anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Deputado Luís Martins, referiu que à semelhança do que 

mencionou sobre a festa das vindimas, também a Câmara Municipal e ele próprio se associam 

ao que declarou sobre a festa da União das Freguesias de Semide e Rio de Vide, como foi 

reforçado também pelo Dr.º João Mourato. ---------------------------------------------------------------  

Registou as necessidades de intervenção por parte do estaleiro, Núcleo de 

Infraestruturas e Ambiente, na questão da vegetação que estará numa das paredes da Igreja 

Matriz de Semide e solicitou ao Senhor Vereador Rui Godinho que registasse as outras 

intervenções mencionadas pelo Senhor Deputado, que pelo que disse são urgentes. -------------  

Sobre a rua no Senhor da Serra informou que ainda não foi realizada porque estão a 

aguardar o evoluir da empreitada de saneamento que se encontra em curso, estando a mesma 

muito atrasada por razões que não são imputadas à Câmara Municipal, mas sim ao 

empreiteiro. Informou também que a Câmara Municipal vai ter que contratar serviços de 

arqueologia, devido a uma pequena parte da empreitada abranger ruas que estão na tal zona 

de proteção do Santuário, algo que não estava previsto na empreitada mas que se terá que 

resolver, tentando ao máximo minimizar o período de tempo de intervenção na zona 

envolvente ao Santuário do Senhor da Serra. -------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente de seguida comunicou que sobre a Rua do Lagar, aquela que dá 

acesso aos terrenos de amanho/ terras de cultivo, na zona da Ribeira de Semide, se trata de 

uma necessidade que está identificada, principalmente para promover um melhor acesso aos 

terrenos agrícolas, mas não menos importante à zona de mancha florestal ali existente, 

nomeadamente no que toca à proteção civil com a ocorrência de algum incêndio, sendo estas 

razões mais que suficientes para a Câmara Municipal realizar essa obra logo que possível. 

Continuou mencionando que a referida zona tem uma grave deficiência em termos de 
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drenagem, o que torna o referido arruamento em causa intransitável quando chove muito, 

sendo que isso terá que estar contemplado no projeto de realização dos trabalhos. -------------    

Sobre o estado do pavimento na curva do Carapinhal mencionou que desconhecia esse 

problema e comunicou que aquele troço é da competência da Câmara e assim sendo terá que 

ser a mesma a repará-lo. Comunicou que tem conhecimento, de que naquele local, a alguns 

anos atrás ocorriam acidentes com frequência, desconhecendo se terão ocorrido acidentes 

nos últimos tempos. De seguida agradeceu o alerta do Senhor Deputado, informando que na 

entrada do Carapinhal o pavimento está muito degradado, necessitando de uma intervenção 

urgente por parte da Câmara Municipal, pois que pensa que já é competência da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção da Senhora Deputada Celeste Cardoso, o Senhor Presidente 

referiu que na sua intervenção a Senhora Deputada falou precisamente de problemas deste 

género que temos um pouco por todo o Concelho, para resolver. Sobre a estrada das Canas, 

agradeceu o alerta, informando que desconhecia que o pavimento estava a ficar em mau 

estado, comunicando que irá solicitar aos serviços a sua verificação. De seguida referiu que 

por todo o Concelho existem troços degradados, a solicitar de reparações urgentes. 

Mencionou que na EN 342, no troço entre a Cervejota e o primeiro nó de Miranda do Corvo, 

têm ocorrido muitos acidentes e que a Ascendi após a realização de ensaios irá avançar com a 

colocação de uma camada aderente, para melhorar as condições de segurança nesse troço. ---  

De seguida concordou com a Senhora Deputada, que deixou uma recomendação, para 

que no futuro se tente evitar ao máximo a sobreposição de eventos. Sobre o não  envio de 

convites, aos Senhores Deputados, para o 75º Aniversário do Portugal dos Pequenitos, 

solicitou desculpas pela falha de Protocolo que poderá ter existido. ---------------------------------  

Em resposta à intervenção do Senhor Deputado Reinaldo Couceiro, mais 

concretamente, sobre os requerimentos entregues pelas pessoas dos Bujos, a solicitar a 

devolução dos valores cobrados pelos ramais de saneamento, o Senhor Presidente informou 

que irá verificar essa questão e se os requerentes tiverem direito a serem ressarcidos a 

Câmara Municipal certamente o irá fazer. Mencionou que no Executivo anterior, terá existido 

qualquer coisa de devoluções devido a financiamentos, talvez para as Meãs, Cadaixo ou 

Espinho e pensa que a Câmara terá feito essas devoluções, sendo que não se recorda porque 

na altura estava na oposição e não conhecia bem o dossier. -------------------------------------------  

De seguida solicitou ao Senhor Deputado, caso tenha essa informação, a identificação 

do funcionário da autarquia, que terá prestado alguma informação menos apropriada, porque 

efetivamente, mesmo dizendo corretamente as coisas como são, tem que ser feito com 

serenidade, com educação e com respeito pelas pessoas. ----------------------------------------------  
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Relativamente à estrada do Lagar informou que terá que consultar o processo, para 

ver a requisição e o despacho, porque pensa que essa requisição a que se refere, ainda no 

anterior Executivo, terá sido para um troço muito curto. Referiu que já visitou o local e a 

intervenção que se tem que efetuar na estrada do Lagar é muito extensa, sendo que será 

preciso muito mais material do que o referido pelo Senhor Deputado. Ainda no seguimento da 

intervenção do Senhor Deputado Reinaldo Couceiro, o Senhor Presidente informou que irá ver 

o que se passou, pois se o anterior Executivo assinou a requisição, o material terá sido 

entregue e o atual Executivo terá pago, isto é, se o material chegou mesmo a ser entregue. --  

Relativamente à intervenção da Senhora Deputada Fátima Ramos, o Senhor Presidente 

começou por lamentar o tom de voz e a forma de intervenção da Senhora Deputada. -----------  

De seguida informou que a posição que assumiu deveu-se ao facto, não das obras que 

estão em curso, porque a Câmara já pagou o que tinha a pagar e que tinha sido tratado com o 

anterior Executivo, e essas são para acabar. Referiu que o que está em causa é a terceira 

fase, e que no âmbito do contrato programa da CIM, houve pressão da parte da Câmara 

Municipal de Miranda do Corvo para incluir essas obras do Mosteiro de Semide e não as que 

estão a decorrer. Continuou informando que não foi a CIM que fez a proposta, essas escolhas 

foram feitas por diversas entidades, sendo que na área da cultura as mesmas foram feitas 

pela Direção Regional da Cultura, entidade como se sabe da confiança política do Governo. ---  

Comunicou que a CIM embora não concordasse com tudo o que estava no pacto, era 

importante aprovar o mesmo, pois tem a ver com fundos comunitários. ----------------------------    

Referiu que o que foi apresentado era demasiado grave e por isso votou contra o 

pacto, ao contrário de outros Concelhos também teriam razão para discordar, mas votaram a 

favor. Mas espera que o novo Governo venha a corrigir esta injustiça. ------------------------------  

Informou que não se recorda do valor que estava em causa, mas que seria certamente 

algo superior a meio milhão de euros de investimento, para essa terceira fase das obras. 

Comunicou que a Câmara estará certamente disponível para colaborar com uma parte da 

verba não cofinanciada em termos de investimento, pois o que é importante é que aquelas 

obras sejam feitas e que deveriam estar no pacto. ------------------------------------------------------  

Relativamente às dívidas a terceiros, referiu que em relação à informação da última 

Assembleia Municipal aumentou, mas que aumentou devido a ter sido processada a primeira 

prestação do FAM, do Fundo de Apoio Municipal, sendo que esta é considerada dívida a 

terceiros, no valor de cerca de 400 mil euros, que a Câmara Municipal de Miranda do Corvo 

vai ter que pagar durante sete anos. -----------------------------------------------------------------------  

Seguidamente informou que a obra particular a decorrer aqui na Praça, já se encontra 

embargada há algum tempo, e inclusivamente, informou que já foi dada ordem para que seja 
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cortada a água e que seja informada a EDP para cortar a energia elétrica. Comunicou que 

essa é a informação que os serviços têm, e é assim que deve ser cumprindo escrupulosamente 

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

Relativamente a intervenção do Deputado Lídio Gonçalves, o Senhor Presidente 

referiu que o Senhor Deputado falou de várias questões, sendo que a maioria têm a ver com 

necessidades da Quinta da Paiva. ---------------------------------------------------------------------------  

Sobre o descarregador de sobretensões do Alto do Calvário, informou que já solicitou, 

há algum tempo ao Senhor Comandante Operacional, para se encontrar uma solução em 

parceria com a Fábrica da Igreja. ---------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao estacionamento no Alto do Calvário, informou que o mesmo não 

será possível resolver lá em cima e que a possibilidade que existe é a criação de um sistema 

de mobilidade mecânico a levar as pessoas para o Alto do Calvário, no âmbito da Rede de 

Castelos. Informou que ainda existe alguma indefinição sobre se a Câmara consegue 

financiamento, sendo esta uma obra muito dispendiosa, será muito complicado a Câmara 

fazer esse tipo de investimento sozinha. Mas comunicou que se for financiado existem todas 

as condições para ainda neste mandato se poder avançar com esse projeto. -----------------------  

Sobre a falta de limpeza, não só no Alto Calvário, mas também naquelas ilhas da 

Estrada 342, o Senhor Presidente comunicou que já pensou em solicitar autorização às 

Estradas de Portugal para usar aquelas ilhas, não só para as mandar limpar, mas também para 

colocar algo tipo “Bem Vindo a Miranda do Corvo”. Informou que o Executivo também tem 

esse objetivo para as rotundas de Lamas. -----------------------------------------------------------------  

Referiu que também pretendem a transferência para o domínio municipal da travessia 

de Lamas, para que se possa requalificar a travessia de Lamas, mas não menos importante, 

ter que se deixar de pagar cauções às Estradas de Portugal, agora Infraestruturas de Portugal, 

por causa de um simples ramal de saneamento. Mencionou que cada vez está mais difícil 

fazer intervenções nas estradas nacionais, pelo que só por isso já é vantajoso, embora ache 

que terá que existir uma compensação para a Câmara Municipal. ------------------------------------  

Relativamente ao terreno da Casa Amarela, informou que câmara aprovou, 

infelizmente não por unanimidade, a aquisição daquele terreno e também do imóvel 

conhecido por Casa Amarela, para ali desenvolver um projeto, que espera que possa ser 

financiado, de algo ligado a uma escola na área das artes, formação nas artes. Referiu que a 

Autarquia tem uma Casa das Artes, que é uma casa de espetáculos, para mostrar artes, pelo 

que a ideia deste novo projeto será na área da formação dos nossos jovens, para eles não 

terem que irem para os concelhos vizinhos estudarem artes. ------------------------------------------  
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Continuou informando que, mas não menos importante, proceder há requalificação do 

espaço envolvente e á construção um edifício novo, em que o rés-do-chão seria uma loja do 

cidadão. De seguida comunicou que no âmbito da modernização administrativa todos os 

Concelhos irão ter uma loja do cidadão, existindo por parte do Governo financiamento. --------  

Sobre a intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia José Alexandre de 

Paiva informou que essa necessidade está identificada como prioritária por parte da Câmara 

Municipal, no caso da Freguesia de Vila Nova, e que espera avançar com a empreitada no 

próximo ano, e que contemple não só a reabilitação, isto é, a substituição de toda a rede de 

abastecimento de água, mas também a questão do saneamento. Sendo que este assunto o 

incomoda bastante, por motivo de ainda existir no Concelho, em pleno Séc. XXI, troços de 

rede de abastecimento de água em fibrocimento. -------------------------------------------------------  

Relativamente ao troço de Vila Nova, informou que desconhecia esse problema, mas 

caso seja um troço curto, até mesmo os serviços camarários por administração direta poderão 

fazer essa substituição. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Ruben Fernandes, agradeceu as 

palavras de reconhecimento para com o trabalho feito na Câmara Municipal e pelos seus 

colaboradores, nomeadamente na comemoração do Dia Mundial da Juventude, da obra do 

campo sintético e também do voto de louvor que apresentou em relação ao Paulo Sousa. 

Sobre o campo sintético e sobre as obras que têm financiamento em overbooking, o Senhor 

Presidente esclareceu que as obras que estão em overbooking têm financiamento 

condicionado, isto é, as verbas de overbooking são distribuídas em função de diversos 

critérios, de percentagens de execução e comunicou que o dinheiro pode não chega para 

todos. Mas se não vier, certamente que a Câmara vai tentar ter enquadramento, porque já 

foram iniciadas em 2014, no novo Quadro Comunitário. Comunicou que o caso do Jardim da 

Paz é que é mais complexo porque foi consignado em 2013, mas julga que com uma 

intervenção junto do Secretário de Estado da Tutela, e atendendo a todos os contornos, 

acredita que embora em overbooking já seja difícil porque a obra eventualmente será 

retornada este ano, mas julga que terá enquadramento em termos de financiamento. ----------  

De seguida comunicou a todos os Senhores Presidentes de Junta que se está a meio do 

mandato, e que a Câmara Municipal tem que lhes agradecer o trabalho feito nestas 

iniciativas, nestes momentos altos, nestas festas de ano da Freguesia, como é exemplo as 

Festa das Vindimas, as Festas das Coletividades em Vila Nova, o Folknova, a Festa da União 

das Freguesias e em Miranda do Corvo com o Carnaval, as Marchas Populares, o Centenário da 

Fonte dos Amores. Continuou agradecendo o excelente trabalho que todos têm feito com os 
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seus Executivos, pelo que a Câmara não faz mais do que a sua obrigação em apoiar as Juntas 

de Freguesia em termos logísticos, em termos de publicidade e em termos monetários. --------   

De seguida o Senhor Presidente pediu desculpa por a Câmara nem sempre conseguir 

dar resposta atempada aos pedidos dos Senhores Presidentes de Junta. ----------------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Deputado José João, que realçou intervenções da 

Junta de Freguesia de Vila Nova e da Câmara Municipal, comunicou que se encaixam naquilo 

que acabou de referir a respeito das Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado José Mário Gama, começou por 

perguntar se a proposta apresentada terá que ser votada ou não. De seguida agradeceu a 

proposta de recomendação extraordinária que apresentou e que a Câmara vai acarinhar 

profundamente com toda a vontade de concretizar esse sonho dos oleiros do Carapinhal e da 

população. Mencionou que, com certeza, a Junta de Freguesia irá ajudar nessa tarefa, porque 

o edifício existe, a vontade existe e o investimento não será tão grande quanto isso. Finalizou 

referindo que a Câmara Municipal com a ajuda da Junta de Freguesia e com o Centro dos 

Oleiros será possível concretizar esse sonho.--------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Deputado Carlos Santos, o Senhor Presidente da 

Câmara referiu que o projeto de beneficiação da Reta da Pereira é um caso distinto e 

diferente dos casos já aqui mencionados da Reta de Godinhela e de Lamas, porque estes 

últimos dois ainda são jurisdição da Infraestruturas de Portugal. Mencionou que a Câmara 

Municipal poderá juntar a requalificação dos passeios na zona da Piclima com a requalificação 

da Reta da Pereira, deixando para mais tarde uma requalificação mais basta da zona 

industrial. Para finalizar agradeceu o alerta do Senhor Deputado. -----------------------------------  

Sobre a questão dos autarcas da Assembleia de Freguesia que faltaram todos à 

reunião da Assembleia de Freguesia de Lamas, lamentou o facto, referindo que não é assim 

que se faz democracia. ----------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida informou o Senhor Deputado que relativamente aos Casais de São 

Clemente já deu os esclarecimentos necessários e relativamente ao muro em Lamas informou 

que está resolvido há algum tempo. ------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção da Deputada Margarida Rodrigues que se centrou mais sobre 

aquilo que o Dr.º João Mourato, enquanto Deputado Municipal e Presidente da Mesa, lhe 

respondeu informou que não irá voltar a falar nesse assunto. -----------------------------------------  

Para terminar deixou uma palavra de gratidão pelas palavras sábias do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, que lhe tocaram profundamente, não só a si mas julga 

que a todos. Referiu que vê as obras da Câmara Municipal, as que vieram do Executivo 

anterior para o atual, como filhos que adotamos, e que se devem tratar como nossos, sendo 
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essa uma obrigação institucional que devemos ter em respeito para todos os Mirandenses. 

Referiu que infelizmente isso não foi feito no passado, nalguns casos como sabemos. -----------  

Para terminar declarou: “Obrigado Senhor Presidente pelas suas palavras sábias.” -----  

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

Lídio Gonçalves que voltou a questionar o Senhor Presidente sobre se a construção dos WC’s 

e das churrasqueiras na Quinta da Paiva. ------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que informou o Deputado Lídio Gonçalves que essa necessidade está identificada, 

que existe já um projeto para as infraestruturas, e logo que possível serão construídas. --------  

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

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

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

mencionou que de facto olhando para as informações do Senhor Presidente da Câmara é mais 

uma vez visível, a calma com que ele gere este município. --------------------------------------------  

Continuou referindo que a Câmara Municipal precisa de um Presidente que seja 

eficiente e capaz de deixar de ser uma câmara mole até no discurso, como o senhor faz. ------  

Mencionou que a crítica que o Senhor Presidente lhe fez à sua voz, é uma crítica de 

angústia e que o Senhor Presidente também sente isso. ------------------------------------------------  

Referiu que durante estes dois anos o Executivo praticamente nada fez e sobre a 

intervenção do Senhor Presidente que referiu as obras do anterior executivo, são como filhos 

adotados, mencionou que deveria ter criado esses filhos muito mais rapidamente.---------------    

Continuou mencionando que o Executivo tem andado devagar, devagarinho sem 

concluir aquilo que já deveria ter concluído. -------------------------------------------------------------  

Referiu que tem essa angústia, como Mirandense, porque o Senhor Presidente tem 

andado a atrasar a sua terra de forma indecente. -------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Celeste Cardoso que 

afirmou concordar que a informação efetuada pela câmara, e pelo Presidente da Câmara, à 

Assembleia Municipal seja resumida, no entanto mencionou que tem existido uma grande 

poupança no papel. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou informando que a verdadeira questão é a anuência do n.º 2, do artigo 25.º 

que refere que esta informação é para ser apreciada pela Assembleia, e naturalmente pelos 

elementos que a compõem. ----------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que essa informação não deve ser exagerada como era, mas também não deve 

ser tão insuficiente, que não se permita concluir rigorosamente nada. ------------------------------  
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Como têm dito algumas vezes, foi eleita pela CDU, e faz política pelo exercício de 

cidadania e quando está a analisar estes documentos, é na busca do positivo e que na maior 

parte das vezes não as tem conseguido encontrar. ------------------------------------------------------  

Relativamente a esta informação, referiu que não encontrou aqui evolução em termos 

de obras, mas o que a chocou mais foi encontrar na página 9 da informação, a prescrição de 

processos de execução fiscal, existindo pouca informação, para que um Deputado da 

Assembleia Municipal possa analisar e apreciar de acordo com a alínea c). -------------------------  

Demonstrou alguma preocupação, como Deputada Municipal, e no seu exercício de 

cidadania, que existam prescrições de processos de execução fiscal, mencionando também 

que se calhar como Advogada, estaria a bater palmas se um deles fosse seu cliente, o que não 

é certamente o caso. ------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida tomou a palavra o Presidente da Assembleia Municipal referindo que ele 

próprio já transmitiu ao Senhor Presidente que não concordava com esta informação escrita. -  

Mencionou que todos os Senhores Deputados Municipais estão a fazer um exercício de 

cidadania, tendo informado de seguida que deixará o Senhor Presidente intervir e que de 

seguida irá suspender a Assembleia. ------------------------------------------------------------------------  

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

que começou por responder à Dr.ª Celeste Cardoso informando-a que a deliberação de 

Câmara tomada, para a prescrição destes processos de execução fiscal, teve como base um 

parecer dos serviços. Informou que depois de ver a lista completa, com todas as situações 

envolvidas, a Senhor Deputada irá verificar que os valores são irrisórios e que a esmagadora 

maioria deles dizem respeito a cobranças de água muito antigas, de pessoas que já não se 

sabe o paradeiro ou que já faleceram, e que entretanto também já prescreveram em termos 

legais.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, e numa atitude de transparência, solicitou aos serviços que o processo 

fosse facultado à senhora Deputada. -----------------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção que a Deputada Fátima Ramos efetuou, agora numa 

atitude mais serena e com mais calma, mencionou que a angústia lhe irá passar, agora que irá 

para Lisboa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal apreciou a Informação do Presidente da Câmara sobre a 

atividade da Autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia suspendeu a reunião por 15 minutos. --------------------------  

Existindo quórum, foram retomados os trabalhos eram 22.50 horas. -----------------------    

Ponto 7 - Alteração do horário de funcionamento da Casa das Artes (deliberação 

camarária de 19.06.2015) -------------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente de Câmara 

que começou por informar que, este dossiê foi preparado pela equipa de técnicos da Casa das 

Artes e coordenado pela Senhora Vice-Presidente, e que foi aprovado por unanimidade em 

reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida referiu que basicamente é uma proposta de alteração ao horário de 

funcionamento da Casa das Artes. ---------------------------------------------------------------------------  

De seguida tomou a palavra o Presidente da Assembleia que referiu que a missão dos 

Deputados Municipais estará facilitada pelo motivo de a mesma ter sido aprovada por 

unanimidade na reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------  

 Seguiram-se as inscrições para intervenção no presente ponto. ----------------------------    

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves 

que solicitou informação sobre as razões que levaram à respetiva alteração. ----------------------  

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

Ramos que referiu que pessoalmente discorda da alteração do horário. Informou que discorda 

com o encerramento que está proposto ao domingo e feriados, exceto quando existirem 

atividades, porque irá vedar o acesso aquele equipamento aos turistas que nos visitem, 

nomeadamente nos meses de julho e agosto, que é o período em que teremos mais turistas e 

mais pessoas no concelho. ------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu também que o facto da cafetaria ainda não estar a funcionar, não deve servir 

de justificação para a falta de atração e dinamização do equipamento. Mencionou também 

que se a Casa das Artes tem poucos atrativos é porque a câmara Municipal não dá os atrativos 

que deveria dar. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para finalizar comunicou que discorda com o encerramento da Casa das Artes aos 

domingos e feriados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que informou que esta solução foi proposta pelo Gabinete da Casa das Artes e tem com 

principal razão, o facto de existirem poucos visitantes nestes horários, com a agravante de 

nos meses de julho e agosto existirem alguns funcionários a gozar o direito que têm às férias.  

De seguida referiu que assim que exista cliente para a cafetaria, tendo informado que 

a Câmara já abriu novo processo de hasta pública e que até melhorou as condições do mesmo, 

e estando o Núcleo Museológico finalmente a funcionar, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal entende que a câmara e depois a Assembleia devam aprovar novamente uma 

alteração ao horário de funcionamento para repor o horário que existe de momento. -----------  

Para concluir referiu que estas são razões válidas para, como aconteceu na Câmara 

Municipal, a assembleia municipal aprove esta alteração por unanimidade. ------------------------  
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De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Fátima 

Ramos que referiu não existirem razões para estarem agora a aprovar uma alteração do 

horário de funcionamento da Casa das Artes para os meses de julho e de agosto do próximo 

ano, quando agora mesmo o Senhor Presidente da Câmara informou que irão lançar em breve 

um novo concurso para a cafetaria e que estará para breve a abertura do Núcleo Museológico, 

o que poderá tirar qualquer sentido a esta proposta. ---------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves 

que solicitou ao Executivo a abertura da Casa das Artes nos meses e horários referidos, caso 

existam solicitações para o efeito. --------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com seis votos contra, três abstenções e 

catorze votos a favor, a alteração do horário de funcionamento da Casa das Artes. --------------  

Ponto 8 - Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal 2015 (deliberação camarária de 

18.09.2015) -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que referiu que esta proposta, a primeira alteração ao mapa de pessoal de 2015, tem como 

finalidade efetuar algumas atualizações e algumas correções, mas acima de tudo inclui as 

propostas que a seguir estão na ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------    

Informou também que essas propostas estão pendentes da alteração desta primeira 

alteração ao mapa de pessoal, que comunicou ter sido aprovada por unanimidade na Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves 

que solicitou ao Senhor Presidente da Câmara um esclarecimento relativo aos valores 

presentes na terceira folha, dos documentos apresentados, relativamente ao aumento de 

despesa com o pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Celeste Cardoso que 

solicitou ao Senhor Presidente da Câmara se os pontos da ordem de trabalho seguintes, para 

abertura de quatro postos de trabalho, dizem respeito a esta alteração ao mapa de pessoal. --  

De seguida solicitou esclarecimento sobre os motivos da necessidade de abertura 

destes quatro procedimentos, sendo que concluiu, da análise da documentação de um deles, 

que um dos concursos foi anulado, por não ter sido terminado atempadamente, e foi 

necessário agora abrir outro. ---------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que numa das últimas Assembleias o Senhor Presidente disse que teria muita 

contenção nas contratações e com os gastos com pessoal. Assim sendo, solicitou informação 

sobre se os valores apresentados relativamente ao recrutamento, para quatro postos a tempo 
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indeterminado, é o valor global a gastar com todos ou se é por cada um dos postos, e se o 

valor é mensal. --------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

que começou por responder ao Deputado Lídio Gonçalves informando-o que estes quatro 

postos de trabalho são aqueles que vão além do mapa de pessoal em vigor, tendo o mesmo 

ainda lugares por ocupar, por isso é que estes quatro não correspondem há soma de todos os 

que estão nos pontos seguintes. -----------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que dificilmente se vai conseguir concluir os procedimentos concursais até 

meados de dezembro, pelo que este procedimento é mais por uma questão de segurança e a 

que a lei obriga. Sobre os outros que não estão aqui, informou que já estão previstos no 

orçamento, em dotação orçamental. -----------------------------------------------------------------------  

Informou que os valores mencionados pelo Deputado Lídio Gonçalves provavelmente 

dizem respeito à última quinzena de dezembro. Mas também informou que muito dificilmente 

estes funcionários entrarão ao serviço ainda este ano. --------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção da Senhora Deputada Celeste Cardoso, o Senhor 

Presidente informou que os valores se referem à despesa adicional em relação ao que está 

orçamentado para estes quatro postos de trabalho, se entrarem ao serviço ainda este ano, o 

que considera ser bastante improvável. --------------------------------------------------------------------  

De seguida mencionou que a previsão dos serviços, para a redução de despesa com 

pessoal até final do ano, poderá andar na casa dos 100.000,00 euros, em relação a 2014, 

resultado das aposentações que têm existido nos últimos anos.---------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves 

que questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre se dentro do quadro de pessoal não 

haveria eventualmente pessoal que estivesse disponível noutras áreas e que pudesse ser 

reafectado a estas funções, tendo a formação necessária. ---------------------------------------------  

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

que informou que a situação de mobilidade interna é sempre equacionada, mas referiu que 

neste momento a necessidade de recrutamento de pessoal existe, pois como já referiu 

anteriormente, houve uma redução significativa de pessoal, devido a aposentações dos 

mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

mencionou que no que toca as direções intermedias, sabe que a parte administrativa e 

financeira é chefiada pela Dr.ª Marilene, o estaleiro pelo Eng.º Nuno Caetano e recentemente 

soube que a senhora que estava aqui a substituir a Dr.ª Marilene, também estará a exercer 

funções de chefia. Referiu que como estamos no ponto referente ao mapa do pessoal e como 
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o Senhor Presidente da Câmara disse aqui numa última Assembleia, que não pretendia nomear 

mais chefias, solicitou uma explicação ao Senhor Presidente sobre este assunto. -----------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com sete abstenções e dezoito votos a 

favor, a Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal 2015. --------------------------------------------------  

Ponto 9 - Recrutamento de dois Assistentes Técnicos e um Assistente Operacional 

por Tempo Determinado - Espaço de Cidadão (integrado na DAF) (deliberação 

camarária de 18.09.2015) -------------------------------------------------------------------------  

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

que informou os postos de trabalho apresentados nesta proposta estão salvaguardados pelo 

protocolo que a Câmara Municipal tem com a Agência de Modernização Administrativa. 

Informou que é graças aos colaboradores da Autarquia, que se tem conseguido, com alguma 

dificuldade assegurar essas funções. Referiu que só com o espaço cidadão que temos estão 

justificadas estas propostas, de acordo com os serviços. -----------------------------------------------    

Continuou mencionando que a proposta é para postos de trabalho por tempo 

indeterminado porque o protocolo com a AMA é por dois anos, que poderá ser renovado ou 

não, sendo que o Executivo acredita que será seguida esta linha da modernização 

administrativa, independentemente do Governo que saia das próximas eleições. -----------------  

Informou também é ambição da Câmara Municipal vir a criar, e já houve contatos 

nesse sentido, com o Secretário de Estado da Modernização Administrativa, o espaço de 

cidadão das freguesias de Semide e Rio de Vide, e que para isso é necessário mais recursos 

humanos para ajudar a que esse funcionamento seja possível, sem colocar em causa o 

funcionamento dos restantes setores administrativos da Câmara Municipal. -----------------------    

De seguida mencionou, num aparte, que como se pode ver não deixou de falar com os 

Secretários de Estado, só não pode é ter uma visita aqui ao Concelho de um membro do 

Governo em que o mesmo não passa cartão há Câmara Municipal, sendo isso uma das regras 

elementares do exercício de cargos públicos, que o Presidente de Câmara seja informado pelo 

membro do Governo que vem visitar o Concelho, é isso que devem fazer, e só num caso é que 

a Câmara foi contactada pelo Gabinete do membro do Governo e nesse dia o Senhor 

Presidente de Câmara esteve presente. --------------------------------------------------------------------  

Referiu que é por essa razão que estamos já avançar com esta proposta. Este 

recrutamento tem por base o protocolo entre o Município e a AMA, é uma exceção a regra que 

já existia na lei do orçamento de estado para 2015 e que eventualmente também se irá 

manter para o ano que vem, das tais restrições das despesas com o não aumento das despesas 

com pessoal, em relação ao ano anterior. -----------------------------------------------------------------  
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Continuou a informar que a Câmara já vai ter uma redução significativa este ano, se 

compararmos com 2014, mas mesmo com estes postos de trabalho não vai existir aumento, 

embora como a regra é em relação ao ano anterior isto cai debaixo do chapéu das exceções, 

por isso afirmou que não vai existir problemas em avançar com estas contratações, por tempo 

determinado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves 

que questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre a localização futura do espaço 

da loja do cidadão, e o que acontecerá ao espaço que existe neste momento a funcionar no 

átrio da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Celeste Cardoso que 

começou por mencionar que o Senhor Presidente da Câmara, no ponto anterior e relativo á 

alteração do mapa de pessoal, não lhe respondeu há questão colocada, que era se a alteração 

ao mapa de pessoal e o seu alargamento, tinha em vista e por objetivo ser preenchido com 

estes procedimentos concursais. -----------------------------------------------------------------------------  

De seguida afirmou que estes recrutamentos são de dois assistentes técnicos e um 

assistente operacional por tempo determinado, mas observou que mais abaixo, há um ponto 

para um assistente operacional por tempo determinado a tempo certo, sabendo das 

exigências que a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, a lei 35/2014, de 20 de junho, 

em matéria de contratações a termo certo e incerto, percebeu da explicação dada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, que se vai contratar pessoas para responder a necessidades 

urgentes da Câmara, porque referiu que efetivamente há falta de pessoal nalgumas áreas e 

que existe uma necessidade de pessoal para o espaço do cidadão. -----------------------------------  

Assim a questão que colocou é porque é que a Câmara não optou por contratos a 

tempo indeterminado, sendo que no futuro poupar-se-ia nos custos com alguns 

procedimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que começou por responder ao Deputado Lídio Gonçalves informando-o que o posto de 

atendimento ao cidadão (PAC) foi substituído pelo Balção Multiserviços, passando a ter um 

leque mais alargado de serviços a prestar ao cidadão e mais recentemente evoluiu para 

Espaço do Cidadão, que é o que existe atualmente. -----------------------------------------------------  

De seguida referiu que o espaço que existe neste momento não o satisfaz, 

tencionando mudar o mesmo para junto dos serviços administrativos, enquanto a loja do 

cidadão não é construída. -------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que o espaço do cidadão existente aqui no átrio da Câmara presta todos os 

serviços que estão na lista de serviços mínimos para o espaço de cidadão. -------------------------  



 

 

      

Ata 30-09-2015  
Nº 4  

42 

Relativamente ao mapa do pessoal referiu que o mesmo incorpora efetivamente todas 

as propostas que estão nos pontos a seguir, informando que o mapa existente tinha folga, mas 

não tinha para tudo, por isso foi necessário proceder a esta ligeira alteração para contemplar 

todas as necessidades que estão aqui identificadas. -----------------------------------------------------  

De seguida informou a Deputada Celeste Cardoso, que não é uma necessidade 

permanente porque o contrato que o Município tem com a Agência da Modernização 

Administrativa é de dois anos, e caso o Governo decidisse acabar com os espaços do cidadão a 

Câmara ficava com funcionários, por tempo indeterminado, e que seriam em excesso. ---------  

Referiu que não acredita que o espaço do cidadão vá ser encerrado, pelo contrário, 

acredita que venha a ser melhorado e que o protocolo com a Agência de Modernização 

Administrativa venha a ser renovado sucessivamente. Para finalizar voltou a informar que 

legalmente é uma necessidade temporária que está devidamente justificada na proposta. -----  

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com duas abstenções e vinte e três 

votos a favor, o Recrutamento de dois Assistentes Técnicos e um Assistente Operacional por 

Tempo Determinado para o Espaço do cidadão. ----------------------------------------------------------  

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

apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------------------------------------------------------  

“Pessoalmente voto a favor, embora me pareça que de facto estarei perante uma 

necessidade permanente e não transitória. A presente contratação é justificada pela loja do 

cidadão. Parecendo-me que se trata de um projeto definitivo face ao elevado investimento já 

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

O Senhor Presidente anunciou que pretende construir uma loja de cidadão, tendo já 

adquirido um terreno por montante muito elevado. Friso que o montante gasto na aquisição 

do terreno é praticamente do mesmo montante que o executivo anterior gastou de verbas da 

autarquia na totalidade do equipamento da Casa das Artes. Isto é, o atual executivo gasta só 

em terreno quase o mesmo que o anterior executivo gastou na totalidade do edifício da Casa 

das Artes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Perante esta situação e dado o montante de investimento já realizado para o projeto 

da loja do cidadão, faria todo o sentido que a necessidade de contratação que está em 

análise fosse uma necessidade para um posto de trabalho permanente”. ---------------------------  

Ponto 10 - Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo 

Determinado - (a afetar ao NIA - área de mecânica/eletricidade) (deliberação 

camarária de 18.09.2015) -------------------------------------------------------------------------  

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

que informou ser uma proposta de recrutamento, esta de um assistente operacional, por 
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tempo determinado para o Núcleo de Infraestruturas e Ambiente, área de 

mecânica/eletricidade. Estando a proposta devidamente fundamentada pelos nossos técnicos. 

Referiu que este ponto e os dois pontos seguintes tiveram que ser separados porque o 

conteúdo funcional é diferente. -----------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que todos eles estão devidamente fundamentados e se trata de 

necessidades temporárias. ------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida salientou que estes três pontos (10, 11 e 12) tratam se de contratações, e 

que a sua concretização só será efetivada, se a lei do orçamento de estado de 2016 tiver as 

mesmas regras de 2015 e desde que se cumpram escrupulosamente a questão do não aumento 

de despesas com pessoal. -------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que poderá não ser possível contratar os três, mas que espera que exista 

folga, existindo informação dos serviços nesse sentido sendo considerados temporários, 

porque é natural que alguns desses serviços possam gradualmente vir a ser feitos por 

outsourcing, que é uma tendência que se está a verificar em muitas Câmaras Municipais, 

como por exemplo na área dos resíduos, na área das águas e saneamento e nalguns trabalhos 

muitos específicos, em que compensa á Câmara Municipal porque o serviço é prestado com 

ganhos de eficiência e menores custos. --------------------------------------------------------------------  

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Margarida Rodrigues 

que solicitou ao Senhor Presidente da Câmara um esclarecimento relativo há existência de 

plafonamento para estes recrutamentos, como existe no caso do ponto 9, em que é permitido 

pela legislação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que informou que há protocolos estabelecidos, como é o caso do espaço do cidadão com a 

Agência de Modernização Administrativa e o caso na área da educação com a entidade 

regional, porque são situações previstas, de exceção, e a despesa de pessoal relativa a estes 

lugares não é contabilizada para efeitos de não aumento da despesa com pessoal. ---------------  

De seguida referiu que para o ano que vem, podemos ter aumento de despesa com 

pessoal em relação a este ano, porque existiu uma redução significativa de 2014 para 2015 

como de resto vai estar bem patente na conta de gerência e no relatório de contas de 2015, 

que se estima que poderá ser algo na ordem dos 100.000,00 euros. ----------------------------------  

Mencionou que com estas contratações no ano de 2016 poderá existir um aumento das 

despesas com pessoal, e em relação aos pontos 10, 11 e 12 do NIA é diferente porque a folga 

existente poderá não ser suficiente, porque também mexe com prestações de serviços, com 

os regimes de avença, isto é, não é só para pessoal contratado ou do quadro. --------------------  
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Para concluir informou que a folga que irá existir poderá ser suficiente ou não para 

estas três contratações, porque estas não têm carácter de exceção à lei do orçamento de 

estado, são contabilizadas e tem que se cumprir a regra que não aumenta a despesa com 

pessoal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com três abstenções e vinte e dois votos 

a favor, a Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo Determinado - (a 

afetar ao NIA - área de mecânica/eletricidade). ---------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo 

Determinado - (a afetar ao NIA - área de águas e saneamento) (deliberação 

camarária de 18.09.2015) -------------------------------------------------------------------------  

De seguida tomou a palavra o Presidente da Assembleia que referiu que a explicação 

do Senhor Presidente da Câmara Municipal neste ponto é idêntica a que foi dada no ponto 10. 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com três abstenções e vinte e dois votos 

a favor, a Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo Determinado - (a 

afetar ao NIA - área de águas e saneamento). ------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo 

Determinado - (a afetar ao NIA - apoio administrativo, nomeadamente na área de 

transportes) (deliberação camarária de 18.09.2015) ---------------------------------------  

De seguida tomou a palavra o Presidente da Assembleia que referiu que a explicação 

do Senhor Presidente da Câmara Municipal neste ponto é idêntica a que foi dada no ponto 10. 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com duas abstenções e vinte e três 

votos a favor, a Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo 

Determinado - (a afetar ao NIA - apoio administrativo, mormente na área de transportes). ----  

Ponto 13 - Recrutamento de um Técnico na Área de Atividade Física e Desportiva - 

AEC 2015/2016 (deliberação camarária de 18.09.2015) -----------------------------------  

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

que informou que este processo foi acompanhado pela Senhora Vice-Presidente e que foi 

aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. Tem a ver com as áreas de enriquecimento 

curricular, vulgo AEC’s, e numa das áreas de contratação, na área de atividade física e 

desportiva foi identificada a necessidade de mais uma. Informou que se está a falar de horas, 

quatro ou cinco, sendo um encargo mínimo para a Câmara Municipal e que tem financiamento 

do Ministério da Educação. -----------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que este recrutamento carecia de deliberação de Câmara, em que foi 

aprovada, e carece também de deliberação da Assembleia Municipal, sendo por isso aqui 

presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Recrutamento de um Técnico na 

Área de Atividade Física e Desportiva - AEC 2015/2016. ------------------------------------------------  

Ponto 14 - Anulação de Procedimento Concursal para contratação, por Tempo 

Indeterminado, em Funções Públicas de dois postos de trabalho para Assistente 

Operacional - Área de Educação e aprovação de proposta de Recrutamento para 

dois Assistentes Operacionais por Tempo Indeterminado na Área de Educação 

(deliberação camarária de 18.09.2015) --------------------------------------------------------  

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

que informou que ao contrário do espaço cidadão, este procedimento embora tenha por base 

o protocolo/acordo com o Ministério de Educação, trata-se de necessidades permanentes, e 

está justificado. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que este processo consiste numa dupla deliberação, uma primeira sobre a 

anulação do concurso pelas razões invocadas, e uma segunda para abertura de novo concurso 

nos mesmos moldes do concurso anterior. Informou que no processo está a informação do júri 

a justificar o porquê da necessidade de anulação e de abertura de novo procedimento 

exatamente com os mesmos fundamentos e espera que agora corra tudo bem e que o 

concurso seja bem-sucedido. ---------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Anulação de Procedimento 

Concursal para contratação, por Tempo Indeterminado, em Funções Públicas de dois postos 

de trabalho para Assistente Operacional - Área de Educação e aprovação de proposta de 

Recrutamento para dois Assistentes Operacionais por Tempo Indeterminado na Área de 

Educação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Celeste Cardoso que 

apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------------------------------------------------------  

“A CDU naturalmente que votou favoravelmente a anulação deste procedimento 

concursal atendendo aos fundamentos legais insertos na informação anexa a este ponto. ------  

No entanto, não pode deixar de lamentar que tendo a Assembleia Municipal aprovado 

a abertura de concurso no dia 27 de novembro de 2014, e o mesmo deveria estar pois 

concluído nos termos legais até 27 de maio de 2015, não tenha a Câmara cumprido o 

respetivo prazo legal que se encontra inserto na Lei.” --------------------------------------------------    

Ponto 15 - Da empresa "LCA - Leal, Carreira e Associados SROC", a enviar parecer 

sobre a situação económica e financeira do Município, em 30 de junho de 2015 

(deliberação camarária de 18.09.2015) --------------------------------------------------------  

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

que informou tratar-se de um relatório semestral obrigatório por lei que foi elaborado pelo 
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ROC e que já foi presente na Câmara Municipal para conhecimento e está presente na ordem 

de trabalhos da Assembleia para conhecimento dos Senhores Deputados. --------------------------  

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

referiu que não iria fazer comentários, limitando-se a registar a seguinte expressão do ROC: 

“o resultado negativo obtido em 30 de junho de 2015 confirma a tendência negativa dos 

resultados verificados no exercício de 2014, que veio encerrar com resultado negativo de 

320.267,53 euros”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida frisou que de facto o nível de execução que está patente, no trabalho 

apresentado, demonstra a clara evidência daquilo que referiu no início desta Assembleia, que 

se está perante uma gestão, que não executa e não faz, apesar de se estar perante uma 

gestão com mais chefias e com mais políticos a tempo inteiro. ---------------------------------------  

Frisou que de acordo com este relatório, existe um grau de execução de 27.45%, do 

qual, as despesas de capital têm um grau de execução de apenas 11.5%, em 30 de junho de 

2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Mário Gama 

que em relação ao relatório apresentado ressalvou que eventualmente existem pontos em que 

tecnicamente os resultados não serão tão favoráveis para todos deputados Municipais, 

nomeadamente para a oposição. De seguida referenciou que a conclusão deste relatório 

refere na parte final que estamos perante um Município com uma situação financeira que lhe 

permite cumprir com as obrigações assumidas. No contexto atual isto diz tudo. Nesse sentido, 

congratulam-se com o Executivo que está a levar a bom porto o seu programa. Aconselham 

ainda para que não ocorram derrapagens financeiras e que os projetos se efetuem com a 

cautela necessária e passo-a-passo, de modo a que executivo não se debata com dificuldades 

futuras do ponto de vista financeiro. Só nos resta dar os parabéns. ----------------------------------  

A Assembleia Municipal, tomou conhecimento, do parecer sobre a situação económica 

e financeira do Município, em 30 de junho de 2015. -----------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal e o Deputado Luís Filipe Martins declararam o 

seu impedimento nos termos do n.º 1 do art.º 70.º do Código do Procedimento Administrativo, 

ausentando-se da sala. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 16 - Direito de Superfície a favor da Santa Casa da Misericórdia de Semide 

(deliberação camarária de 18.09.2015) --------------------------------------------------------  

De seguida usou da palavra o Senhor Presidente de Câmara que informou que este 

processo de direito de superfície a favor da Santa Casa da Misericórdia de Semide, não é um 

processo novo, na medida em que este órgão, quer a Câmara Municipal, já no passado 

deliberaram sobre o mesmo e que tem a ver com o terreno destinado à construção do projeto 
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do lar da Santa Casa de Misericórdia, que infelizmente por razões diversas ainda não 

conseguiram concretizar. -------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou informando que o prazo que tinha sido dado para a concretização do 

investimento terminou e houve necessidade de elaborar um novo contrato de direito de 

superfície. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que nos documentos apresentados está a nova minuta e toda a informação 

jurídica e técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------------    

Mencionou que o prazo do direito de superfície é por 50 anos ou 50 anos mais um e 

que o prazo que é dado para a conclusão do investimento do lar é de dez anos, isto é, se ao 

fim de dez anos não construírem o lar, caduca novamente o direito de superfície. ---------------  

Afirmou estar confiante que a Santa Casa irá conseguir concretizar o seu sonho, que 

também é um sonho não só da instituição, mas da Freguesia de Semide e Rio de Vide, que é 

de terem um lar na sede da União das Freguesias. -------------------------------------------------------  

Informou também que esta proposta foi aprovada por unanimidade na Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida usou da palavra a Deputada Fátima Ramos que referiu nada ter a 

acrescentar a esta proposta, contudo aproveitou para perguntar porque é que a cedência do 

direito de superfície ou um contrato de comodato, cuja minuta tinha sido aprovada ainda pela 

Câmara anterior e pela Assembleia anterior, para que a Santa Casa da Misericórdia pudesse 

cultivar um terreno que era da Câmara e que estava sem ser cultivado, apenas tivesse tido 

muito recentemente direito a fotografia no jornal. ------------------------------------------------------  

Referiu que mais uma vez mostra a inércia desta Câmara que demorou quase dois 

anos a assinar um protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Direito de Superfície a favor da 

Santa Casa da Misericórdia de Semide. ---------------------------------------------------------------------  

Ponto 17 - Fixação das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 

2016 (deliberação camarária de 18.09.2015) -------------------------------------------------  

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

que informou que a proposta que foi aprovada na Câmara Municipal, por unanimidade, 

prevendo a mesma á aplicação da taxa mínima possível, portanto, de prédios urbanos 0,3%, 

para os rústicos como sabem está fixa em 0,8%. ---------------------------------------------------------    

Realçou dois ou três aspetos, sendo o primeiro de que, Miranda do Corvo é dos poucos 

municípios que aplica a taxa mínima, Poiares por estar num programa de saneamento 

financeiro é 0,5%, Lousã é 0,4%. Para exemplificar, quem pagar 300 euros de IMI em Miranda, 

na Lousã pagaria 400 euros e em Poiares pagaria 500 euros. -------------------------------------------  
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Além disso, na Câmara Municipal, todos juntos aprovaram também uma proposta de 

incentivo à natalidade, que se traduz na redução da taxa de IMI em função do número de 

dependentes, 10% de redução para um dependente, 15% de redução para dois dependentes, 

20% de redução para três ou mais dependentes. Informou que isto quer dizer, que quem tiver 

um filho, portanto um dependente, irá pagar apenas 0,27% e não os 0,30%. Mas chamou a 

atenção que é só para a habitação própria e permanente, quem tiver duas casas, da segunda 

já paga. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que isto irá funcionar como incentivo á natalidade, além do programa de 

incentivo à natalidade que temos. --------------------------------------------------------------------------  

Referiu que estas propostas vão-se traduzir numa redução de impostos para estas 

famílias que ainda são bastantes em Miranda do Corvo, segundo informação dada pela 

Autoridade Tributária e que vai provocar uma redução de receita de IMI, que pelos valores 

que consultou se vai traduzir numa redução, embora este ano exista um ligeiro aumento de 

4.000,00 ou 5.000,00 euros em relação ao ano anterior, pelos atuais números, ao contrário do 

que era espectável em relação a 2014.  --------------------------------------------------------------------  

Informou que em 2016 comparando com 2015 e com 2014 a Câmara irá ter 

provavelmente uma redução da receita de IMI, não muito significativa é certo. -------------------  

Para finalizar informou que, o que está em causa é uma proposta de alívio fiscal para 

as famílias com dependentes. --------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que esta sua declaração serve para vários pontos que estiveram agendados e também 

para estes pontos que se referem concretamente a fixação das taxas, bem como no caso do 

IRS e da derrama. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Lamentou mais uma vez o facto de não constar da ata da Assembleia Municipal as 

razões, os motivos e as eventuais declarações de voto que foram apresentadas na reunião de 

Câmara, como já referiu várias vezes essa não era a prática do Executivo anterior, sempre 

vieram às Assembleias Municipais as declarações de voto, relativas às várias deliberações que 

existiram na Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à taxa do IMI, a Bancada do PSD-CDS e a Deputada pessoalmente, estão 

totalmente de acordo, informando que a possibilidade da redução da taxa de IMI, para as 

famílias com mais filhos, foi uma proposta que a Deputada chegou a fazer à Associação 

Nacional de Municípios, numa reunião com a presença da Comissão das Famílias Numerosas, 

numa das vezes que o Município de Miranda foi galardoado pelo facto de ser amigo das 

famílias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Referiu que de facto é da maior justiça, recordando que, inclusivamente a Bancada 

do PSD-CDS, na Câmara Municipal, já há vários meses tinha apresentado uma proposta que ia 

neste sentido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------    

Mencionou estar igualmente contente pelo facto do Governo ter criado um mecanismo 

na Lei, que permite esta redução. --------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao facto de a Câmara adotar as taxas mínimas, informou que tem sido 

uma prática da Câmara Municipal nos últimos anos. -----------------------------------------------------  

Para finalizar, mencionou que não se está perante nenhuma novidade, está-se apenas 

perante uma manutenção, uma estratégia, que já tinha sido adotada, por várias vezes pela 

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

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Celeste Cardoso que 

referiu que os Deputados da CDU pretendem dar os parabéns ao Executivo por esta iniciativa, 

não só por adotar a taxa mínima dos 0,3% relativamente aos prédios urbanos, mas também, e 

sobretudo por incentivarem a natalidade, foi pena não a terem avisado com antecedência, 

pois podia ser que ainda tivesse tempo de convidar o Gustavo, para fazerem três filhos, e 

assim beneficiarem dos 20%, mas já não há tempo, nem idade. --------------------------------------  

Referiu que ficaram muito satisfeitos com esta iniciativa e que pretendem apresentar 

uma sugestão que para além desta diferenciação positiva, relativamente ao número de 

dependentes, colocar-se, não sabendo de cor, o número do art.º 112 do código do imposto 

municipal sobre imóveis, certamente não irá contra ele. -----------------------------------------------    

Continuou referindo que se podia fazer uma diferenciação positiva também, para os 

filhos dependentes e incapacitados, com determinado grau de incapacidade, por exemplo 30% 

ou 40% ou 70%, devidamente certificado e por exemplo entrar na alínea c) beneficiando assim 

dos 20%, em vez de se for só um dependente beneficiar apenas dos 10%. ---------------------------  

Para concluir afirmou que esta medida sugerida iria no caso dos dependentes 

deficientes, com um grau de incapacidade superior a um determinado parâmetro fixado pela 

Autarquia, beneficiarem do máximo, dos 20%. ------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves 

que felicitou o Senhor Presidente da Câmara por manter a taxa mínima de IMI, prevista por 

Lei, que já vem de alguns anos a esta parte a ser praticada, inclusive pelo anterior executivo. 

De seguida questionou o Senhor Presidente sobre se a Autarquia fez contas daquilo 

que não vai arrecadar pelo facto de aplicar as reduções para as famílias com dependentes a 

cargo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Referiu de seguida, que fez um exercício rápido, e que por exemplo uma família que 

paga 150,00 euros por ano, tendo com um dependente a seu cargo, irá passar a ter um 

desconto de 25,00 euros. --------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou também que neste momento a natalidade está em baixo, normalmente os 

dependentes a cargo andam mais por um ou dois, sendo raro as famílias com três 

dependentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Mário Gama 

que afirmou ser pacífica a fixação da taxa do imposto municipal nos mínimos, estando todos 

os Deputados de acordo e estando o Município de parabéns. ------------------------------------------  

Referiu que quem tem a pagar de IMI por ano um valor de 250,00 euros, tendo um 

dependente, irá ter um desconto de 25,00 euros, não sendo uma grande mais-valia de 

qualquer forma como falaram, e muito bem, as Deputadas Fátima Ramos e Celeste Cardoso, 

também vale a pena ver o incentivo à natalidade, a fixação de pessoas e dessa forma é uma 

mais-valia para o nosso Concelho. ---------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que não sabe se tecnicamente é possível, mas que no futuro se poderia ir 

mais além, beneficiando as famílias que tenham dependentes idosos a cargo e devidamente 

comprovados. Continuou informando que cada vez mais temos uma população envelhecida e 

que a tendência é a institucionalização dessas pessoas, mencionando que no ano de 2050 

preveem que serão mais de 3.000.000 de idosos, com mais de 75 anos, e portanto, as famílias 

cada vez menos têm capacidade de ter pessoas a seu cargo. ------------------------------------------  

Nesse sentido esta ajuda também seria importante para que a família se reorganize e 

beneficie de alguma forma desta dependência. ----------------------------------------------------------  

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

que informou que a proposta já estava agendada para a sessão de câmara, quando chegou a 

informação da Autoridade Tributária, sobre os dados dos números de famílias, com um filho, 

com dois, com três e com os valores que estavam em causa para saber quanto é que isso 

representava. ----------------------------------------------------------------------------------------------------    

De seguida esclareceu o Deputado Lídio Gonçalves sobre o impacto financeiro, 

informando-o de que se esta a falar de uma quebra de receita de IMI na ordem dos 25.000,00 

euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Fixação das taxas de Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 2016. ---------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Fixação das taxas de Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 2016. ---------------------------------------------------------  
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Ponto18 - Fixação da participação variável no IRS a vigorar em 2016 (deliberação 

camarária de 18.09.2015) -------------------------------------------------------------------------  

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

que referiu que a proposta apresentada está devidamente fundamentada e só queria realçar 

apenas dois ou três aspetos. O primeiro é de que na proposta do ano passado foi alocada a 

receita da participação variável no IRS a fins sociais e outros e a soma até 15 de setembro de 

2015, em termos de execução, do apoio às coletividades, às comissões fabriqueiras e ao fundo 

de emergência social já ascendia a 212.000,00 euros, quando a receita da variação variável 

no IRS em 2014 foi de 170.000,00 euros. -------------------------------------------------------------------  

Este ano, informou que é proposto que se mantenha a participação no percentual de 

5%, e afetar essa receita para manter o reforço do apoio às coletividades desportivas e 

culturais do Concelho, não sendo suficiente, para manter o reforço às Comissões Fabriqueiras, 

para obras diversas, para o Fundo de Emergência Social e também para reforço do apoio à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, em termos de 

investimento para aquisição da UBFI, que a Associação já deu nota que precisará no próximo 

ano, antes da época de incêndios. --------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves 

que felicitou o Senhor Presidente pela alocação que faz de recursos disponíveis, dos 5% que 

cabem às Autarquias, no IRS, a instituições que bem precisam de dinheiro, portanto estão em 

causa o Fundo de Emergência Social, a Associação Humanitária e às Comissões Fabriqueiras. --  

Questionou também o Senhor Presidente se por ventura a Autarquia fez algum pedido 

de projeção de quanto custaria á Câmara, em termos de receita a diminuição de 1%, nestes 

5% a que tem direito. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, observou que até 15 de setembro de 2015 a Câmara tinha 

comparticipado diversas coletividades no valor de 212.000,00 euros, e ainda não tinha 

chegado ao final do 3.º trimestre. Para o ano de 2016 a Autarquia prevê que seja a soma de 

60, mais 40, mais 50, mais 40, isto dá para todo o ano 190,000,00 euros. Solicitou 

esclarecimento relativamente aos dados anteriormente referidos. -----------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Celeste Cardoso que 

referiu que os Deputados da CDU irão votar contra, à semelhança do ano passado. Mencionou 

que o Senhor Presidente o ano passado tinha dito que este ano faria um esforço para baixar. -  

Afirmou que as Autarquias locais podem receber uma participação variável até 5%, 

sendo este valor o máximo. Continuou mencionando que na verdade, embora seja meritória 

esta ligação entre a receita e os apoios às coletividades e ao fundo de emergência, a 
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Autarquia tinha outras formas de fazer esses financiamentos e entendem que em momentos 

de crise deveriam baixar, pelo menos para os 4%. -------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Mário Gama 

que mencionou que a Bancada do Partido Socialista concorda com esta medida, querendo 

contudo referir que a fixação da participação variável do IRS nos 5% é uma medida mais justa 

comparando a mesma com o imposto municipal sobre imóveis. Justificou que é uma medida 

mais justa porque alguém com dificuldades financeiras não irá pagar IRS, quem ganha 500,00 

ou 600,00 euros pouco ou nada de IRS irá pagar, ou seja, irá pagar quem ganha mais e do 

ponto de vista ético e moral é mais justo manter este imposto nos 5%. -----------------------------    

Referiu também que o valor recolhido com este imposto é para apoio às coletividades 

e ao fundo social de emergência, bem como a aquisição de um veículo para os bombeiros. ----  

Para finalizar concluiu que é pacífico e de bom senso, isto ser aprovado por nós todos. 

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Taborda que 

informou ter ficado com uma dúvida, depois de ler a seguinte frase presente na 

documentação entregue aos Senhores Deputados, relativamente a este ponto, e que de 

seguida leu: “e os constrangimentos financeiros, derivados à sobrecarga de impostos 

governamentais, continua a asfixiar os agregados familiares pelo que é objetivo do Executivo 

Municipal dentro das possibilidades económicas, aliviar a carga fiscal dos Mirandenses.” -------  

De seguida deu os parabéns á Câmara relativamente a questão do IMI, mas referiu que 

em relação ao IRS se deveria sem dúvida nenhuma baixar para os 4%. -------------------------------  

Afirmou que está sempre de acordo e que estará sempre de acordo desde que se 

justifique por parte das coletividades, não só dar dinheiro por dar dinheiro, tem que haver 

contrapartidas das coletividades, com os seus programas, com as suas obrigações e com os 

seus relatórios de atividades. --------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que gostava de ouvir o Senhor Presidente, se isto não será mais uma forma 

de sobrecarga das famílias, porque primeiro diz que entende e compreende e depois não faz 

um esforço, porque a Autarquia até tem uma situação financeira privilegiada, para ajudar 

ainda mais as famílias Mirandenses já de si desfavorecidas. -------------------------------------------  

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

que referiu, pegando nas palavras do Senhor Deputado José Taborda, que essa reflexão foi 

efetuada e por isso é que nos anos anteriores se optou, por uma questão de justiça, por 

manter o IMI no mínimo. --------------------------------------------------------------------------------------    

Houve Câmaras que aumentaram, outras que mantiveram, outras que baixaram 

ligeiramente, mas aqui á nossa volta, tirando Condeixa, todas têm mais. Porque o Executivo 

entende que é mais justo e também por aquilo que o Senhor Deputado José Mário Gama 
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mencionou, que foi que na questão do IMI há muitas pessoas que hoje são proprietárias de 

casas mas estão, infelizmente às vezes, os dois membros do casal desempregados e por 

consequência têm dificuldade em pagar o IMI. -----------------------------------------------------------  

De seguida informou que na participação variável do IRS não é assim, quem tem 

baixos rendimentos não é afetado por este imposto. Este imposto tem impacto para quem 

tem vencimentos mais altos, e mesmo para quem tem um vencimento por exemplo de 

1.000,00 euros, estamos a falar se calhar de 20,00 euros por ano de IRS. Informou que quem 

efetivamente é penalizado por esse tal 1% é quem tem altos vencimentos. ------------------------  

Referiu que se a Autarquia reduzisse o IRS de 5 para 4 iria beneficiar 100 ou 200 

contribuintes de Miranda, que são aqueles que efetivamente contribuem mais para o bolo da 

receita de IRS, não concordando. Informou que ele próprio também sofre na pele, se calhar ia 

pagar menos 200,00 euros de IRS. Mas entende que não é justo. Referiu que o mais justo é a 

questão do IMI, fazendo a Autarquia um esforço para a taxa do IMI estar no mínimo absoluto. -  

Mencionou de seguida que espera que a Câmara Municipal esteja cá quem estiver, que 

continue durante muitos anos a manter esta taxa de IMI, porque é o imposto mais cego. Cego, 

porque ás vezes, um casal que recebe uma casa de herança dos pais e que não tem 

rendimento, trabalha um e o outro está desempregado, tem dificuldades em pagar o IMI. 

Informou que a Autarquia se pudesse iria baixar ainda mais a taxa do IMI e fazer um esforço 

da receita por outro lado. -------------------------------------------------------------------------------------  

Já a participação variável de IRS, afeta sim quem tem grandes rendimentos, estando a 

falar da classe média alta, alta, sendo que a classe baixa não paga praticamente IRS nenhum, 

não é afetada por esta história dos 5%. --------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves 

que questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre se os 5% a que a Autarquia tem direito 

no IRS são distribuídos pelas entidades referidas ou se a Autarquia fica com alguma fatia do 

bolo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O Senhor Presidente de Câmara tomou a palavra informando o Senhor Deputado 

Lídio Gonçalves dos valores dos últimos anos da receita da participação variável do IRS que 

foram os seguintes: 2011 – 206.000,00 euros / 5%; 2012 – 225.000,00 euros / 5%; 2013 – 

218.000,00 euros / 5%; 2014 – 170.000,00 euros / 4%; para 2015 e a taxa será de 5% a previsão 

de receita anda na casa dos 200.000,00 euros. Informou que essa diferença de 1% representa 

cerca de 50.000,00 euros, e que esse valor é pago pelas pessoas de Miranda do Corvo que têm 

grandes rendimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Também informou que o valor das ajudas dadas às entidades referidas é muito 

superior à receita da participação variável do IRS. ------------------------------------------------------  
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A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com nove votos contra, quinze votos a 

favor e uma abstenção, a Fixação da participação variável no IRS a vigorar em 2016. ------------  

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

apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------------------------------------------------------  

“Esta bancada vota contra a proposta dos 5% no IRS por vários motivos. Em primeiro 

lugar as famílias portuguesas têm passado nos últimos tempos momentos de grande 

dificuldade. Recordo que inclusivamente os escalões do IRS foram revistos o que fez com que 

uma parte significativa das famílias portuguesas estejam a pagar mais IRS. Esta Câmara 

poderia perfeitamente, face à sua situação financeira, conceder uma redução no IRS. ----------  

Recordo que o Executivo anterior tinha iniciado esse caminho, infelizmente o 

Executivo atual regrediu, como regrediu em muitos outros. Recordo ainda que o Executivo 

atual quando diz a esta Assembleia que os outros municípios não o fazem, não está a ser 

correto, por exemplo Arganil não cobra estes 5% em IRS. Mais recordo mais, recordo que esta 

Câmara tinha perfeita possibilidade de o fazer, dado que, é uma Câmara que nem sequer 

sabe investir, nem investe. Recordo por exemplo que em 30 de junho tinha em depósitos mais 

de três milhões de euros, recordo que nos dados que temos hoje aqui para a Assembleia, a 

Câmara tinha em depósitos quase três milhões de euros, ou seja, uma Câmara que tem tantos 

depósitos, que não faz obra e que mantem o IRS nos valores máximos que pode ter é de facto 

uma Câmara que não é sensível perante as pessoas que vivem em Miranda e que não quer 

criar aqui um fator de atratividade para novos residentes no nosso Concelho. Podia ser uma 

Câmara competitiva, estamos num Concelho com bons equipamentos sociais, estamos num 

Concelho com boas escolas, estamos num Concelho com bons espaços verdes, estamos num 

Concelho que tinha tudo para funcionar com bastantes possibilidades de atrair residentes 

para o Concelho e não o faz. ---------------------------------------------------------------------------------  

Mas mais, argumentam aqui que relativamente ao IMI têm as taxas mínimas, mantêm 

as taxas mínimas, porque os contribuintes com pouco rendimento são sujeitos a IMI. Acontece 

no entanto que de acordo com a legislação do IMI, as pessoas com rendimentos baixos podem 

ter isenção do IMI para além dos três anos iniciais, o que significa que, ficam livres do 

pagamento de  -- IMI, em 2015, os contribuintes cujos agregados tenham rendimento inferior a  

2,3 o valor anual do indexante de apoios sociais, o equivalente a um montante de 15.295,00 

euros e um valor patrimonial tributário dos imoveis na sua posse até 10 vezes o valor anual do 

IAS, ou seja, existem possibilidades de redução de IMI. Portanto quando estamos a falar de 

famílias muito carenciadas, elas também podem pedir a redução de IMI. E o que é certo é que 

infelizmente, face a grande carga fiscal que nós temos, no país, muito dela consequência do 

momento difícil que passamos, nomeadamente com a Troika, as famílias estão a ser muito 



 

 

      

Ata 30-09-2015  
Nº 4  

55 

prejudicadas em termos de IRS. E esta Câmara tinha todas as condições para ajudar as 

famílias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segundo lugar, quando nos procuram aqui dizer que este dinheiro serve para as 

coletividades, isso é um falso problema, isso é demagogia, porque a Câmara recebe verbas do 

Orçamento de Estado para fazer face às necessidades sociais e para apoiar as coletividades. 

Recordo Câmaras anteriores que deram apoios para lares, deram apoios para várias 

instituições e nunca precisaram deste tipo de medidas e deste tipo de justificações, por isso 

acho que estamos perante um falso problema, estamos perante demagogia por parte dos 

senhores e este momento, quando já têm os grandes investimentos feitos, quando os senhores 

não fazem investimentos, podiam perfeitamente ajudar as famílias de Miranda.” ----------------  

Ponto 19 - Lançamento da Derrama a cobrar no ano de 2016 (deliberação 

camarária de 18.09.2015) -------------------------------------------------------------------------  

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

que referiu que em termos de impostos municipais este é o último ponto. De seguida recordou 

que estes pontos são aqui presentes para em tempo útil servirem de proposta ao Orçamento e 

Grandes Opções do Plano para 2016. Neste contexto, solicitou aos Senhores Presidentes de 

Junta e aos líderes das bancadas, que caso tenham mais alguma proposta que possa ser 

incluída nas GOP’s, que a façam chegar o mais rápido possível. Informou que entretanto vão 

receber uma carta, mas como o Orçamento tem que ser aprovado até final de outubro, tendo 

que ir à primeira ou à segunda reunião ordinária ou então a uma reunião extraordinária em 

outubro, porque terá que ser entregue sem falta até ao último dia do mês ao Senhor 

Presidente da Assembleia, que depois agendará a reunião da Assembleia para o mês de 

Novembro, para o assunto ser discutido e votado. -------------------------------------------------------  

Relativamente aos impostos municipais, e em síntese daquilo que já foi dito 

mencionou que se tem que fazer uma opção entre aplicar o IMI mínimo que é mais benéfico 

para todos os Mirandenses, e aplicarmos a participação variável no IRS de 5%. Informou que há 

Concelhos, que já aqui foram referidos pela Senhora Deputada, que optam por ter uma taxa 

de IMI de 0,4%, dando como exemplo um munícipe que paga 300,00 euros de IMI em Miranda 

nesse Concelho iria pagar 400,00 euros, e depois essas pessoas quer tenham um salário 

mínimo ou um de 1.000,00 euros, a questão da participação variável no IRS ser de 5% ou zero 

para eles não vale nada, ou seja, não são nada beneficiados só serão prejudicados. -------------  

Referiu que socialmente é mais justo aplicar a taxa mínima de IMI e a participação 

variável de IRS dos 5%, porque afeta essencialmente quem tem grandes rendimentos. De 

seguida convidou cada um dos presentes a ir ver dos seus recibos de vencimento aquilo que 

está aqui em causa, é 1% do IRS que pagam por ano, é isso que está em causa. -------------------  
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Sobre a questão de aplicação da receita dos impostos, transmitiu à Senhora Deputada 

Fátima Ramos que quando esta era Presidente da Câmara também afetava a receita da 

derrama para os bombeiros e para outros fins. -----------------------------------------------------------  

Relativamente ao lançamento da derrama, mais uma vez aqui se manifesta a nossa 

preocupação. Em relação ao ano anterior houve uma evolução no bom sentido para os 

empresários, na medida em que propõem que a taxa intermédia de 0,5% seja abolida, isto é, 

que passe para isenção/redução total, sendo que as empresas com um volume de negócio até 

150.000,00 euros pura e simplesmente irão deixar de pagar derrama. -------------------------------  

Continuou informando que a Câmara manteve a derrama para as grandes empresas, às 

que têm grandes lucros, em 1,5%. ---------------------------------------------------------------------------  

Informou também que irão atribuir a isenção de derrama, por três anos, a empresas 

que aumentem o número total de postos de trabalho, até 15 de dezembro, em três. Informou 

também que as empresas que fizerem esse aumento terão isenção da derrama durante três 

anos, independentemente do volume de negócios. ------------------------------------------------------  

Referiu que isso se traduz numa redução da carga fiscal para as empresas, 

principalmente para as pequenas empresas, e é um incentivo à criação de postos de trabalho, 

na medida em que as empresas com grande volume de negócios, desde que aumentem o 

número de trabalhadores poderão beneficiar da isenção de derrama. -------------------------------  

Para concluir informou que esta proposta foi aprovada na Câmara Municipal por 

maioria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Margarida Rodrigues 

que mencionou ter ficado com uma dúvida, por motivo de na proposta não existir informação 

sobre se estes três postos de trabalho serão por tempo determinado ou indeterminado. Pelo 

que de seguida solicitou esclarecimento ao Senhor Presidente da Câmara. -------------------------  

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

lamentou a afirmação do Senhor Presidente relativamente ao ponto anterior e comunicou-lhe 

que de facto ele é que é o Presidente que não tem rumo e que anda aos zigue-zagues. 

Informou que o Senhor Presidente anda aos zigue-zagues porque quando estava na oposição 

era contra o lançamento da derrama e só começou a aprovar a mesma no fim da legislatura 

anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que o Executivo anterior sempre teve o cuidado das empresas que 

faturavam até 150.000,00 euros em terem isenção de derrama e referiu que foi este 

Executivo que colocou alguma derrama para essas empresas. Relativamente à defesa dos 

interesses do capital ou à defesa dos interesses dos trabalhadores, referiu que o Senhor 

Presidente deve começar por defender os interesses dos trabalhadores, são os trabalhadores 
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que pagam IRS e a seguir então sim, ir aos interesses dos empresários, nomeadamente dos 

grandes empresários, os que pagam IRC, pois a derrama incide sobre os lucros dessas 

empresas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida informou que tem uma posição muito mais intermédia e que é de facto 

social democrática, não defendendo o capital. Referiu que em primeiro lugar estão os 

trabalhadores e que se deve ajudar o IRS, até porque não considera rico uma pessoa que 

ganha 600,00 ou 700,00 euros, ao contrário do Senhor Presidente. Referiu que essas pessoas 

vivem com serias dificuldades e a redução de 5% no IRS era ótimo para essas famílias. ----------  

Em segundo lugar, afirmou que este Executivo em relação à derrama usa a técnica de 

aumentar primeiro para depois apregoar reduções. -----------------------------------------------------  

Para terminar afirmou que se irá abster nesta proposta, porque ela de facto não trás 

nada de novo, bem pelo contrário. --------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Mário Gama 

que deu os parabéns ao Executivo pela iniciativa de isentar a derrama às empresas com 

faturação até os 150.000,00 euros e por incentivar o emprego através da isenção da derrama 

para empresas, com faturação superior, que consigam contratar três ou mais funcionários. ----  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves 

que questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre as condições mínimas do contrato de 

trabalho entre a empresa e os três funcionários contratados, para a referida empresa ter 

isenção da derrama. -------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida questionou o Senhor Presidente sobre as condições para as novas empresas 

que se venham a instalar no Concelho. ---------------------------------------------------------------------  

Para finalizar questionou o Senhor Presidente sobre as condições necessárias para as 

empresas que tenham essa isenção poderem continuar a usufruir da mesma. ----------------------  

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

que referiu que cruzando a informação sobre o mapa de pessoal das empresas no final de 

cada ano, os nossos serviços poderão verificar, por exemplo se uma empresa que solicite a 

isenção para o próximo ano terá que demonstrar que este ano aumentou o número líquido de 

postos de trabalho em três. Informou também que a mesma, para manter a isenção terá que 

provar todos os anos que mantem os respetivos postos de trabalho. ---------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com dez abstenções e quinze votos a 

favor, o Lançamento da Derrama a cobrar no ano de 2016. --------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a continuidade dos trabalhos 

depois das vinte e quatro horas. -----------------------------------------------------------------------------  
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A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a continuidade dos trabalhos depois 

das vinte e quatro horas. --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 20 - Metro-Mondego -------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Taborda que 

mencionou ter percebido pelas palavras do Senhor Presidente, quando foi interpelado pelos 

munícipes que estiveram presentes na Assembleia, que a posição da Câmara seria defender o 

sistema de ferrovia. No entanto, face às notícias que tem vindo público e face ao que foi dito 

pelo Mário Sol, que apresentou a defesa do Ramal da Lousã, do Núcleo do Ramal da Lousã em 

relação a solução encontrada, discutida e digamos em relação aos BRT’s, isto é, o transporte 

rodoviário no canal ferroviário. ------------------------------------------------------------------------------  

Questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre se teve conhecimento ou tem 

conhecimento desse estudo e se já o discutiu em sede própria, juntamente com o Presidente 

da Câmara da Lousã, que no fundo está-se a falar da nossa zona, do nosso Concelho e pode-se 

falar do Concelho da Lousã porque ambos eram servidos pelo comboio e são ambos 

interessados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida propôs a realização de uma Assembleia extraordinária ou de uma reunião 

extraordinária, com a presença da Senhora Presidente da CCDRC, no sentido de explicar o 

verdadeiro estudo que foi feito e o outro estudo que é agora solicitado. ---------------------------    

Referiu que tem a sensação que andamos aqui num jogo de pingue-pongue, é estudo 

sobre estudo, corte sobre corte e não consegue dessa forma palear e adormecer as 

populações, que lhe parece que andam completamente adormecidas. ------------------------------    

Informou que esteve presente na última reunião, do Movimento Cívico, que decorreu 

no Cinema de Miranda, a um domingo de manhã, às 9 da manhã, e que nessa reunião estavam 

meia dúzia de pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que dá mérito ao Senhor Mário Nunes, ao munícipe Mário Sol e ao Senhor 

Álvaro porque realmente são os únicos que se vêm, de resto não se vê ninguém, mas quer 

seja aqui, quer seja na Lousã. As populações que sofrem na pele e que necessitam daquele 

transporte, informou que não os vê a aparecer nestes espaços de debate a exigirem deste 

Governo, que está ou não em términus do mandato e ao Governo que vem a seguir tomar as 

medidas que devem ser tomadas. ---------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que o que vai ser feito é uma incógnita, estando o espaço a degradar-se e 

o canal completamente abandonado. -----------------------------------------------------------------------  

Para concluir propôs ao Senhor Presidente que a Senhora Presidente da CCDRC esteja 

presente para tentar esclarecer, achando que isso é importante, e propôs que o ponto Metro-

Mondego passe a ser Ramal da Lousã. ----------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves 

que referiu que no seu entendimento o partido dos Senhores Deputados deve ser “Miranda do 

Corvo”, e que em todas as questões isso deve estar presente, respeitando as opiniões de cada 

um. Devemos lutar sempre por aquilo que julgamos que é melhor para Miranda do Corvo. Mais 

do que nunca, neste momento, e sobre o assunto em discussão o nosso partido deve ser o 

Ramal da Lousã que passa em Miranda do Corvo e que vem de Coimbra até Serpins. -------------  

De seguida questionou o Senhor Presidente de Câmara, mediante as informações 

oficiais e oficiosas que detém no momento, e sabendo que o momento é eleitoral, qual é o 

compromisso do PS de António Costa para o Ramal da Lousã se ganhar estas eleições. ----------    

Referiu que acha contraproducente a tomada de qualquer posição, qualquer que ela 

seja e que se deve aguardar pelo resultado das eleições. ----------------------------------------------    

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Mário Gama 

que referiu gostar da designação “Ramal da Lousã” em vez do Metro-Mondego. ------------------  

Começou a sua intervenção indo ao encontro do que foi referenciado pelo cidadão 

que tomou a palavras antes da Ordem do Dia. Pensa que esta Assembleia e o Executivo terão 

que analisar e ter em atenção, que neste momento, não temos os BRT’s, não temos o Metro, 

temos sim, os autocarros alternativos e é isso que nos resta. ------------------------------------------  

Informou que estes serviços, devem servir os seus utilizadores atempadamente, 

eficazmente. Porque se assim não for, iram-se redobrar as fragilidades do projeto Metro 

Mondego no Ramal da Lousã. Se o desejável Metro Mondego é segundo alguns estudos 

duvidosos, pouco viável economicamente, pelas eventuais e esperadas baixas taxas de 

utilização. Essa perspetiva decorrente da atual situação, irá agrava-se com a redução do 

número pessoas que irão deslocar-se nos autocarros, decorrente da insatisfação constante dos 

utentes. Por isso, os serviços alternativos de transportes terão de ser mais eficientes e 

eficazes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se inúmeras pessoas referem ter problemas de conforto e de constantes atrasos, para 

chegar aos seus destinos. Terá de ser essa a preocupação imediata das entidades responsáveis 

e devem encontrar soluções. ---------------------------------------------------------------------------------  

Só desta forma é que os utilizadores, não serão levadas a procurar alternativas para 

se deslocarem ou para viver, como tem vindo a suceder ao longo dos últimos tempos. ----------  

Nesse sentido fica a proposta, que os responsáveis identifiquem todas as reclamações 

dos utentes e que tudo se faça para que sejam resolvidas sempre com a máxima celeridade. --  

De seguida referiu que a população baixou neste período os braços, porque estará 

degradada com o PSD, com o PS e com todas as promessas Politicas. --------------------------------  
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Mencionou também que não sabe qual a posição de qualquer dos partidos 

relativamente ao futuro do Ramal da Lousã. --------------------------------------------------------------  

Para terminar reafirmou, que enquanto não voltar a existir um meio de transporte 

ferroviário, as alternativas terão de ser, cómodas e mais rápidas a chegar aos seus destinos. --  

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

informou que intervém recorrentemente sobre este assunto, mas porque é tarde, às vezes as 

pessoas já não o ouvem.---------------------------------------------------------------------------------------    

Começou por dizer que já tinha sugerido o que o Deputado Taborda sugeriu, que o 

ponto se passa-se a designar de “Ramal da Lousã”.  -----------------------------------------------------  

Referiu que o problema principal foi esse, foi deixar-se a coisa ser Metro-Mondego. ---  

Quanto à falta de participação, referiu que na sua perspetiva tem um pouco a ver 

com os contornos que isto teve ao longo do tempo, mas provavelmente PS e PSD tiveram 

alguma culpa e alguma responsabilidade nessa desmobilização, porque inicialmente o Metro-

Mondego surgiu quase como uma obra do regime e pensa que na altura do PS já nesta fase 

final, antes de arrancar os carris, era praticamente uma obra de estado, de regime, em que 

tudo ia ser excecional, iam ter o Metro, as ligações seriam mais rápidas, mais seguras, mais 

confortáveis, quando já se previa e sabia, e a CDU avisou na altura, que não havia dinheiro e 

que era um projeto megalómano, vindo o PSD mais tarde dizer que foram encostados à 

parede, era o Metro ou nada. --------------------------------------------------------------------------------  

Afirmou que mesmo assim, se continuou à acreditar nas promessas do Governo, 

fizeram-se manifestações, uns exigiam o Metro, outros exigiam o comboio, era um bocado 

uma amalga nas ideias que nunca chegou a ser definida. -----------------------------------------------  

Referiu que como se sabe os governos, estão lá em Lisboa, não interessa se é PSD, PS 

ou quem quer que seja, eles estão-se borrifando para a província. ----------------------------------  

Mencionou que eles passam no Concelho, fazem uma promessazita, enganam os tolos 

e vão-se embora e ficam a espera que no dia 4 ou 6 ou 10 dum outubro qualquer ou de um 

novembro qualquer nós continuemos a votar neles. -----------------------------------------------------  

Referiu que uma vez nem sequer se votou, mas não adiantou de nada porque houve 

algumas pessoas que votaram. -------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que o relatório de contas do Tribunal de Contas de 2012 afirma que eles 

gastaram 100.000,00 euros em despesas de representação, em cartões de multibanco, não 

sabe se em casas de senhoras ou de meninas, e  que todos continuaram assobiar para o lado. -  

Referiu que agora propõem uma BRT, então se são BRT’s, deixa de ser Metro para 

passar a ser Auto-Mondego, ou se calhar passa só a ser Mondego porque toda a gente está a 

meter água. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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De seguida mencionou que se deve defender Miranda do Corvo e não o partido de 

cada um, porque como Deputados Municipais têm outras responsabilidades.-----------------------  

Deixou de seguida, o apelo para que dispam as camisolas partidárias e percebam que 

estão a ser nitidamente ultrapassados e gozados. --------------------------------------------------------  

Afirmou que se calhar o governo vai mudar e normalmente quando muda o governo, já 

se esqueceu da promessa do outro, indo empurrando com a barriga para a frente. ---------------  

Para finalizar informou que ficou muito satisfeito pelo Senhor Presidente defender a 

ferrovia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Celeste Cardoso que 

começou por recordar, dois aspetos, um é que em tempos a Assembleia Municipal aprovou por 

unanimidade, uma moção que foi redigida por todos e depois ajustada pelos três líderes de 

bancada para ser aprovada por unanimidade e onde solicitavam às diversas instituições 

governamentais que houvesse uma solução ferroviária para o Ramal da Lousã. --------------------  

De seguida questionou se não houve resposta a essa deliberação. Depois comunicou 

que realmente quando olha para o edital e vê “Metro-Mondego” pensa sempre em ficção 

científica porque na verdade “Metro-Mondego” não é nada e muito menos o Metro. Informou 

que a União Europeia já informou que este projeto não é sustentável e que não o vai 

financiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente recordou que recentemente os Deputados do PCP e Verdes na 

Assembleia da República apresentaram uma proposta que exigia a reposição da circulação dos 

comboios no Ramal da Lousã, portanto uma solução ferroviária. Informando que, para 

reflexão de todos, votaram a favor o PCP e os Verdes, votou contra PSD e CDS e o PS e o Bloco 

de Esquerda abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que certamente todos ouviram isto nas notícias, comunicando que na 

próxima Assembleia irá ler o que é que foi apresentado na Assembleia da República, 

afirmando que algo está errado e para concluir citou Shakespeare “não é algo que está errado 

no Reino da Dinamarca” é algo está errado na República Portuguesa. -------------------------------  

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

informou que sobre este processo, naquilo que ele tem de mais importante, não iria falar 

nada mais, como já foi referido pelo Deputado Lídio e por outras pessoas. -------------------------  

Informou que no próximo domingo se irão realizar eleições, que iremos ter um novo 

governo a seguir e que nessa altura se deve novamente pegar no assunto, com grande 

pertinência e força. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Referiu que partilha da opinião do Enfermeiro Taborda no sentido de ser pedido às 

entidades que têm vindo a falar do assunto, para que venham aqui explicar quais são os 

estudos que têm. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida mencionou, e na continuidade do que foi dito pelo líder da bancada do 

Partido Socialista, que esta Assembleia sugerisse à Metro-Mondego que todos os transportes 

de autocarro, que neste momento estão a ser feitos, nos diretos ou semidirectos, passassem a 

circular pela autoestrada, não havendo razão para virem por Semide. ------------------------------  

De seguida tomou a palavra o Presidente da Assembleia que referiu que concorda 

com tudo o que foi dito sobre o Ramal e sobre o comboio que defende. ----------------------------  

Mencionou que neste momento é uma provocação às pessoas de Semide, Rio de Vide e 

do Setor Norte do Concelho os autocarros lá passarem, sem sequer pararem. ---------------------  

Também informou que na próxima Assembleia Municipal o ponto Metro-Mondego virá 

com a nova designação “Ramal da Lousã”. ----------------------------------------------------------------  

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

que mencionou ter apreciado as últimas intervenções dos Senhores Deputados. ------------------  

Referiu que efetivamente as populações têm estado adormecidas, depois daquele 

período de revolta, em que se fizeram manifestações de grande impacto até 2011, mas depois 

seguiu-se um período de grande calmaria das populações, em que se optou mais pelo teatro, 

por cantar as janeiras, por manifestações mais soft e depois foi o adormecimento por 

completo. Disse que todos os eleitos também têm responsabilidades, porque deveriam ter 

participado mais e espicaçado mais o Movimento Cívico, e acha que é esse compromisso que 

deve sair desta Assembleia, independentemente do novo governo. ----------------------------------    

De seguida referiu que se devia tomar uma decisão, fazendo uma proposta ao 

Movimento Cívico para uma grande manifestação logo que o Governo tome posse, mas uma 

manifestação em força mesmo a sério. ---------------------------------------------------------------------  

Sobre reuniões com a CCDR, informou que já falou com a Presidente da CCDR, ela já 

lhe deu umas luzes sobre o estudo, mas que se calhar a seguir a este estudo vem outro estudo 

e continuamos a ser enganados e sem Metro, sem BRT, sem nada. -----------------------------------  

Relativamente ao último estudo o Senhor Presidente informou que ainda não teve 

acesso ao mesmo, tendo-lhe sido unicamente comunicado as linhas gerais, que é o que foi 

notificado pela comunicação social. ------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que este estudo parece ter sido encomendado, apesar do Laboratório 

Nacional da Engenharia Civil ser uma instituição de referência. --------------------------------------  

Para concluir propôs que se faça uma grande manifestação, qualquer que seja o novo 

Governo, porque Miranda é o partido de todos os Mirandenses ----------------------------------------  
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Por fim o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação da ata 

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

E sendo vinte e quatro horas e trinta minutos, o Presidente da Assembleia Municipal, 

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

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