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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 29-12-2015 

 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze reuniu 

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

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

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

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

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 29.09.2015 -------------------------  

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

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

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

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

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

Ponto 6 - Documentos Previsionais para 2016 - Proposta de Orçamento - 

Deliberação camarária de 30/10/2015 ----------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Adenda ao Protocolo celebrado entre o Município de Miranda do Corvo e 

a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo - 

Deliberação Camarária de 18/12/2015 ----------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Miranda do Corvo - Deliberação Camarária de 18/12/2015 -----------  

Ponto 9 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na União de Freguesia de Semide e Rio de Vide - Deliberação Camarária de 

18/12/2015 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Vila Nova - Deliberação Camarária de 18/12/2015 ---------------------  

Ponto 11 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Lamas - Deliberação Camarária de 18/12/2015 -------------------------  

Ponto 12 - Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda do Corvo 

e a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo - Deliberação Camarária de 

18/12/2015 --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 13 - Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda do Corvo 

e a União de Freguesias de Semide e Rio de Vide - Deliberação Camarária de 

18/12/2015 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda do Corvo 

e a Junta de Freguesia de Vila Nova - Deliberação Camarária de 18/12/2015 --------  

Ponto 15 - Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda do Corvo 

e a Junta de Freguesia de Lamas - Deliberação Camarária de 18/12/2015 ------------  

Ponto 16 - 2.ª Revisão ao Orçamento de 2015 - Deliberação Camarária de 

18/12/2015 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 17 - Recrutamento de professores para as atividades de enriquecimento 

curricular (ratificação) - Deliberação Camarária de 4/09/2015 ---------------------------  

Ponto 18 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 29.09.2015 -------------------------  

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 unanimidade dos presentes na reunião. ---------------------------------------------  

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

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Munícipe Libânia da 

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

Seguidamente mencionou que o comboio é uma necessidade urgente para o concelho 

e que faz muita falta nas deslocações dos habitantes de Miranda do Corvo e dos lugares 
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vizinhos, sendo que os transportes alternativos existentes não são cómodos para pessoas com 

a sua idade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para concluir frisou que é a primeira vez que assiste a uma Assembleia Municipal 

tendo tido muito prazer. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

começou por cumprimentar todos os presentes, informando de seguida de que o portão 

existente na Rua do Canto do Açude, no lugar de Segade de Lá, continua sem ser removido. 

Mencionou que há mais de 25 anos que paga ao Município uma taxa de passagem de tubo 

subterrâneo, num arruamento da localidade de Segade, tendo sido o referido arruamento 

considerado público pelo Tribunal da Lousã acerca de três anos, embora continue fechado 

com a referida cancela. ---------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida passou a ler uma carta dirigida ao Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

“Eu, Abílio Raposo, tendo sido notificado, por via de Bilhete-postal, para "pagar tubo 

subterrâneo" (cfr. Bilhete Postal em anexo), venho respeitosamente requerer a V. Exa. se 

digne informar-me de qual a natureza do caminho por onde passa tal tubo. -----------------------  

Com efeito, e pelo que tenho conhecimento, e a Câmara Municipal também, existiu 

sentença judicial proferida pelo Tribunal Judicial da Lousã, a reconhecer a natureza pública 

do caminho que liga a Estrada Nacional N.° 17-1 ao Rio Ceira, na localidade de Segade de Lá.  

No entanto, e pelo que me é dado a perceber, ainda existe no local uma cancela (com 

um tubo "chumbado" no meio de tal caminho) colocada pela Sra. Maria Eduarda Claro Malícia, 

que impede a circulação de veículos automóveis e alfaias agrícolas. --------------------------------  

Ora, tal sentença, que remonta há mais de três anos, ainda não, estranhamente, 

cumprida por parte da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------  

Assim sendo, entendo não ser possível tal caminho ser privado para uns fins (uma vez 

que continua lá colocada a cancela) e público para efeitos de pagamento de taxas municipais. 

Tenho-me por um cidadão cumpridor das minhas responsabilidades e obrigações, mas 

não posso pactuar com este tipo de atuação dúbia por parte da "minha" Câmara Municipal. ----  

Assim sendo, fico a aguardar os V/ esclarecimentos, sendo certo que, em face dos 

mesmos, não me recusarei a pagar o que for devido. ---------------------------------------------------  

Com os melhores cumprimentos, ------------------------------------------------------------------  

(Abílio Raposo).” --------------------------------------------------------------------------------------  

Após ter lido a carta acima transcrita, referiu que não pagará a taxa de passagem do 

tudo subterrâneo até que a referida cancela seja removida. ------------------------------------------  

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

Francisco que começou por cumprimentar todos os presentes, tendo de seguida mencionado 
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que faz seis anos no próximo dia 3 de fevereiro, em que deixaram de circular os comboios no 

Ramal da Lousã. Referiu que todas as populações e empresas que eram servidas por este meio 

de transporte estão a ser prejudicadas, sendo necessário que as mesmas se esclareçam, se 

organizem e que lutem pelo serviço que lhes foi roubado. Mencionou que repor o serviço que 

existia é a forma mais económica de resolver o problema, não sendo necessário a aquisição 

de novos equipamentos, nem de grandes infraestruturas. ----------------------------------------------  

Para terminar apelou aos autarcas para que se juntem aos munícipes na defesa desta 

opção ferroviária.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

começou por cumprimentar todos os presentes, tendo de seguida solicitado a colocação de 

raides de proteção para motociclistas na Estrada Nacional 17-1, que liga Miranda a Semide, 

mais concretamente na zona do Vale da Benção, que ainda não voltaram a ser repostos. 

Informou ainda que o piso da estrada acima mencionada começa a estar degradado, sendo 

notória a falta de segurança em dias de chuva. ----------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o aumento da camada antiderrapante existente na entrada da 

ponte do Cabouco, quando se desce pela localidade das Canas, junto à passadeira existente 

no local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também solicitou que os serviços camarários sempre que procedam à limpeza da 

Praça da Liberdade limpem, além da zona central da Praça, as zonas junto das estradas e 

junto dos prédios. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao assunto “Ramal da Lousã” mencionou que os vários movimentos 

existentes de defesa do ramal têm vindo a pedir e a recomendar uma rápida solução 

ferroviária para o assunto. Informou também que todas as pessoas que fazem parte destes 

movimentos ficaram sensibilizadas pela alteração do ponto “Metro-Mondego” para “Ramal da 

Lousã”, agradecendo em nome pessoal ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, por 

esta alteração. Manifestou a sua tristeza pelo motivo das Assembleias Municipais dos outros 

concelhos que também têm interesse direto neste ramal, não terem seguido o mesmo 

exemplo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda sobre este assunto, passou de seguida a ler a seguinte declaração: ----------------  

“MANIFESTO --------------------------------------------------------------------------------------------  

Após seis anos de interrupção de um serviço ferroviário centenário, Lousã pelo Ramal 

não pode deixar de manifestar a sua indignação perante a situação e impasse a que se 

chegou, que condiciona gravemente a mobilidade dos lousanenses e mirandenses para acesso 

ao trabalho, ao estudo, à saúde. ----------------------------------------------------------------------------  

Não se tolera:------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Que os sucessivos Governos, as Câmaras Municipais de Lousã, Miranda do Corvo e 

Coimbra e administrações do Metro Mondego tenham decidido ou permitido a destruição da 

linha ferroviária da Lousã e posteriormente a tenham abandonado; ---------------------------------  

- Que falsas promessas de metros tenham servido apenas para esbanjar dinheiro 

público, em proveito de interesses privados; -------------------------------------------------------------  

- Que após os abusos de gestão conhecidos a Metro Mondego ainda continue a existir e 

a esbanjar dinheiro para nada (só de renda da sede são 5 mil euros por mês), apesar de ter 

havido deliberações do Governo para a extinguir; -------------------------------------------------------  

- Que haja sucessivos estudos e que continuem a ser encomendados mais a outras 

entidades, mas de que nada se sabe verdadeiramente, servindo apenas para dar cobertura a 

decisões antecipadamente tomadas e para uma minoria continuar a faturar (veja-se o último 

estudo que considera necessários mais estudos); ---------------------------------------------------------  

- Que o dito estudo do LNEC (ainda por divulgar) venha propor uma solução 

rodoviária, o que contraria todos os pareceres de diversos especialistas em transportes, 

considerando que esta solução não será técnica e financeiramente viável, numa linha 

suburbana de montanha e com uma urbanização dispersa; ---------------------------------------------  

Assim, exige-se: ---------------------------------------------------------------------------------------  

- A urgente reposição dos carris e reintegração do Ramal da Lousã na empresa pública 

CP/Refer; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O regresso urgente do transporte ferroviário de passageiros entre Serpins e Coimbra-

Parque e que o Governo decida por uma solução eletrificada para o Ramal da Lousã, 

aproveitando os fundos comunitários europeus para a ferrovia, salvaguardando o futuro 

transporte de mercadorias e uma ligação à Rede Ferroviária Nacional; -----------------------------  

- A rejeição de soluções ditas alternativas de autocarros elétricos e do fantasma 

Metro Mondego, sem qualquer viabilidade de financiamento e desadequado a uma via com 

características suburbanas; -----------------------------------------------------------------------------------  

- A extinção, de uma vez por todas, da Sociedade Metro Mondego, por ser um 

sorvedouro de dinheiros públicos e sem qualquer atividade há vários anos; ------------------------  

- A responsabilização conjunta do Governo e municípios de Lousã, Miranda do Corvo e 

Coimbra numa solução urgente e viável para o Ramal da Lousa, com o reconhecimento de que 

o projeto MM não passou de um grande embuste! --------------------------------------------------------  

- A aceitação da proposta do Prof. Manuel Tão (doutorado em transportes pela 

Universidade de Leeds), que já há um ano preconiza a reposição do serviço ferroviário entre 

Serpins e Coimbra-Parque, com uma ligação técnica a Coimbra B, com fundamento em que: --  
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- Esta solução pode manter a bitola ibérica, ser operada pela CP/Refer e interligar 

com a rede ferroviária nacional; -----------------------------------------------------------------------------  

- Evita a construção de um novo parque de oficinas e novas subestações e aquisição 

de material circulante muito caro (podem utilizar-se composições da CP); -------------------------  

- Permite a reposição imediata do Ramal da Lousa e uma futura interligação com um 

metro que venha a existir na cidade de Coimbra. --------------------------------------------------------  

Lousã pelo Ramal apela ainda aos Municípios de Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo 

para que defendam de facto o interesse dos utentes e que não se deixem manipular por 

soluções megalómanas e irrealistas, que façam os municípios retroceder no seu 

desenvolvimento, isolando-a cada vez mais e não satisfazendo as reais necessidades das 

populações que eram servidas por este meio de transporte centenário. -----------------------------  

Lousã, 1 de Dezembro de 2015.” ------------------------------------------------------------------  

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

da Câmara Municipal que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que é 

fundamental a união dos três Municípios acionistas da Metro Mondego, atuando em conjunto, 

quer juntando as populações em ações de luta, de reivindicação, para uma solução deste 

problema que se arrasta à anos. Referindo que também é importante que os autarcas estejam 

unidos, agora que houve mudança do Governo, encetando conversações com o novo Governo 

tendo em vista uma solução rápida e aceitável para o Ramal da Lousã. Referiu que existem 

três caminhos possíveis, tendo o primeiro sido realçado pelos Senhores Mário Sol e Álvaro 

Francisco, que é termos comboio até à entrada de Coimbra e o metro dentro da cidade, 

mencionando que esta é a decisão ideal, do seu ponto de vista. Afirmou que há muitos anos 

atrás via com maus olhos, a solução com a qual a Administração Central se comprometeu 

perante as populações, embora tenha acreditado na medida em que foi proposto um tipo de 

veículo que se adaptava à realidade quer da cidade, quer de uma linha suburbana. Afirmou 

que ultimamente foi apresentado o terceiro caminho possível, com a apresentação da solução 

BRT (Bus Rapid Transit), tendo afirmado que todas as soluções são defensáveis, apesar de 

defender as duas primeiras, sendo que a terceira solução será uma solução de recurso. --------    

Relativamente às guardas de proteção e a falta de aderência na EN 17/1, mencionou 

que já foi pedido informação às Infraestruturas de Portugal, tendo as mesmas oficializado de 

que não existiam problemas de aderência na referida estrada. Informou que no troço da EN 

342, entre a Cervejota e Miranda do Corvo, é que existem problemas de aderência, tendo 

mesmo já ocorrido diversos acidentes, estando para breve uma intervenção. Ainda sobre a EN 

17/1 mencionou que na entrada da localidade do Carapinhal o pavimento está em muito mau 

estado, estando esse troço já sob alçada do Município. -------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 29-12-2015  
Nº 5  

7 

Relativamente à ponte do Cabouco e à limpeza da Praça da Liberdade referiu que 

tomou nota e que irá dar conhecimento dos mesmos aos serviços municipais. ---------------------  

Em resposta ao Senhor Abílio Raposo mencionou, para esclarecimento dos presentes, 

de que não existe nenhum processo judicial entre o senhor Abílio e a Câmara Municipal, 

existe sim um processo judicial entre o senhor Abílio e outra pessoa. Informou também que o 

processo está em análise, não existindo nenhuma sentença judicial que obrigue a Câmara 

Municipal a retirar a dita cancela. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Gama que depois de cumprimentar todos os presentes felicitou a Deputada Fátima Ramos 

pela sua eleição enquanto Deputada da Assembleia da República. Felicitou também o Eng.º 

Amândio Torres, atual Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, e 

Presidente da Assembleia Municipal da Lousã. Afirmou que estas duas personalidades irão com 

certeza defender e reivindicar mais para a nossa região. -----------------------------------------------  

De seguida enalteceu o Município pelo protocolo assinado com o Clube dos 

Empresários, referindo que é um grande passo dado no sentido de procurar desenvolver e 

criar sinergias do ponto de vista de captação de todos os empresários do concelho. -------------  

Felicitou o Município pelo novo portal, que honra este concelho e que aproxima os 

cidadãos do Executivo e dos serviços camarários. Mencionou que o novo portal da autarquia 

tem tido um excelente feedback, disponibilizando imensos serviços que anteriormente só 

estavam disponíveis nos serviços camarários. -------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Deputado José 

Taborda que começou por cumprimentar todos os presentes. De seguida solicitou ao Senhor 

Presidente da Câmara que interceda e notifique o proprietário do terreno em frente à 

Cooperativa, que se encontra abandonado, cheio de silvas, com lixo, tendo verificado in loco 

a presença de vários roedores. Afirmou que esta situação põe em causa a saúde pública, o 

meio-ambiente e paisagístico da nossa Vila, ainda por cima numa artéria principal da Vila. 

Caso o proprietário não proceda à limpeza do terreno, solicitou que a Câmara Municipal 

proceda à limpeza do mesmo imputando os custos ao proprietário. ----------------------------------  

De seguida referiu que teve o cuidado de ler uma intervenção do atual Ministro da 

Saúde, o Professor Adalberto Campos, que defende que devem ser reabertos alguns serviços 

de atendimento permanente (SAP) como medida de tampão aos serviços de urgência, de 

modo a que estes serviços não continuem congestionados por falta de resposta dos cuidados 

primários. Relembrou à Assembleia que em setembro de 2006, o Governo Socialista encerrou 
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os SAP sem qualquer estudo prévio, nomeadamente o do Centro de Saúde de Miranda do 

Corvo, onde tinham sido investidos 250.000 euros. Mencionou que na altura apresentou uma 

proposta a propor a reestruturação, do que na altura se chamava, da consulta aberta e a 

reabertura do espaço com o objetivo de dar resposta à doença aguda, ao nosso concelho e 

inclusivamente aos concelhos limítrofes, referindo-se nomeadamente à Lousã, Penela e Vila 

Nova de Poiares. Lamentou e lamenta que a bancada do Partido Socialista tenha na altura 

votado contra a referida proposta, pois considerou e ainda considera que, dada a localização 

privilegiada do Centro de Saúde de Miranda do Corvo e de todo o investimento realizado seria 

uma mais-valia para o concelho. Tendo em consideração a localização e às condições físicas, 

apelou ao Senhor Presidente para que interceda junto da tutela, de modo que Miranda do 

Corvo possa proporcionar aos mirandenses e à população direitos concedidos, resposta às 

necessidades de saúde no âmbito da doença aguda através da reabertura do serviço de 

atendimento permanente do Centro de Saúde de Miranda do Corvo. Relembrou ainda, que 

apesar de existir uma SUB integrada na ACES-PIN, esta não serve os interesses da população 

dos concelhos de Miranda do Corvo, Lousã, Vila Nova de Poiares e Penela. -------------------------   

Para terminar disponibilizou-se a colaborar com a Câmara Municipal, se assim o 

entenderem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Gonçalves que depois de cumprimentar todos os presentes, passou a ler o seguinte voto de 

congratulação/louvor: -----------------------------------------------------------------------------------------  

“Realizaram-se no passado dia 4 de outubro de 2015, as Eleições Legislativas 

Portuguesas, com vista à constituição do Parlamento da Assembleia República e ao 

estabelecimento do XX Governo Constitucional da República. -----------------------------------------  

Dos diversos partidos e coligações intervenientes, a aliança PAF (PSD-CDS/PP) foi a 

mais votada, angariando 107 dos 230 deputados com assento na Assembleia da República. -----  

Nas eleições acima referidas, foi eleita deputada na AR pelo Círculo de Coimbra, a 

nossa líder de bancada, nesta AM - Dr.ª Fátima Ramos. -------------------------------------------------  

Pelo facto, queremos desde já felicitá-la e congratularmo-nos por tão distinta e 

honrosa eleição. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desejamos portanto à Sr.ª Deputada Nacional, as maiores venturas no desempenho do 

cargo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estamos certos, e por isso vamos pugnar que à semelhança daquilo a que já nos 

habituou, pelo excelente desempenho que demonstrou à frente dos destinos da nossa Câmara 

Municipal, continuará embora noutro contexto político, a demonstrar as qualidades 

profissionais, pessoais e humanas, a que já nos habituou ao longo dos anos. -----------------------  
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Agora com responsabilidades acrescidas no âmbito da nação por inerência do cargo, 

as suas posições políticas têm agora uma maior abrangência, porquanto para além do Distrito 

porque foi eleita, tem de ter em conta o País enquadrado e enquanto membro da União 

Europeia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acreditamos no entanto, que Miranda continuará a ter no seu coração, um lugar 

especial. E se por um lado a vida a conduziu para outras frentes de defesa e combate 

político, Miranda estará sempre presente, pelo que os Mirandenses vão com certeza poder 

continuar a contar consigo. -----------------------------------------------------------------------------------  

De todos nós, muitos parabéns e bem-haja! -----------------------------------------------------  

/A BANCADA DO PSD/CD_PP ------------------------------------------------------------------------  

(Lídio Gonçalves).” -----------------------------------------------------------------------------------  

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

congratulação/louvor, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ----------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada Celeste 

Cardoso que apresentou o seguinte voto de louvor: -----------------------------------------------------  

“No passado dia 16 de dezembro completaram-se 109 anos sobre a inauguração do 

Ramal Miranda/Lousã/Serpins. -------------------------------------------------------------------------------  

O serviço ferroviário de transporte de pessoas e mercadorias era e tem de voltar a ser 

uma mais-valia para os empresários e populações abrangidas e servidas pelo ramal. -------------  

Em janeiro de 2010 tal serviço foi desativado propondo-se a sua substituição pelo 

metro que nunca apareceu. ----------------------------------------------------------------------------------  

Houve e há muitas pessoas que continuam a lutar pela reposição do transporte 

ferroviário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O que hoje se pretende, a título simbólico é que seja aprovado um voto de louvor 

àqueles que estiveram na génese da criação e implementação do ramal há 109 anos e, bem 

assim, daqueles que continuam a lutar incessantemente pela reposição do transporte 

ferroviário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A CDU.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

que passou a ler 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 
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Deputados, funcionários desta autarquia, representantes da comunicação social, público em 

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

Nesta minha intervenção, e uma vez que estamos em final de ano, realizar um breve 

resumo sobre algumas obras deste executivo. Quero, por isso, começar por felicitar o Sr.º 

Presidente da Câmara pelas obras que realizou e outras que começaram e espero que sejam 

para ter continuidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Falo concretamente da limpeza das estradas florestas, as obras de águas e 

saneamento, estas últimas que sendo obras enterradas, não veem, mas são de extrema 

importância. Teoricamente são as consideradas obras que não dão votos, mas são necessárias. 

Sim, até poderá ser, mas aprecio, até prova em contrário, a forma como o Sr.º 

Presidente avalia e executa tecnicamente as obras. Talvez por ser a base da sua formação 

profissional, dando principal destaque à componente técnica, porque só assim sabe que dará 

bons resultados. Não fazer obra só por fazer, ou fazer em cima do joelho. Fazer a obra, 

porque é importante para as populações do concelho. --------------------------------------------------  

Como é evidente, e evitamos escamotear a realidade ao ponto de pensar e até de 

criticar este executivo que poderia fazer muito mais. Como é que pode fazer mais e melhor 

com o orçamento que tem? Todos sabem as regras atuais para a elaboração do orçamento, 

mas deixemos a questão do orçamento para o ponto da ordem de trabalhos destinado a essa 

discussão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Discordo quando dizem que o executivo não faz mais por falta de vontade ou falta de 

amor ao concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Nada nem ninguém é perfeito e errar é humano. -----------------------------------------------  

Este executivo também não é perfeito, mas também não tem que ser, o ótimo é 

inimigo do bom. É preferível ter algo tecnicamente bom e ao serviço da população do que ter 

meras vontades ótimas que não saem do papel, até pela simples razão de não ser viáveis, 

exequíveis ou sustentáveis. -----------------------------------------------------------------------------------  

Um ponto menos positivo que aponto a este executivo é que poderia ser mais célere. 

Não é inerte, como muitas vezes este executivo é adjetivado. Há movimento, há obra, talvez 

não seja é do agrado de alguns, mas cada um tem o seu modo de operar, e isso deve ser 

respeitado. O caminho faz-se caminhando com alguns erros pelo meio e com esses também se 

aprende. Só não erra quem não faz nada. -----------------------------------------------------------------  

Mais vale pouco mas bom e acertado. ------------------------------------------------------------  

Prova de que o executivo trabalha e bem, é a incitava da Rota da Chanfana. ------------  
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Com esta iniciativa, a qual aproveito para felicitar o executivo pela ideia e pela 

concretização da mesma, é uma forma de abranger todo o concelho, e não apenas centrar 

toda a diversidade do mesmo num só local. ---------------------------------------------------------------  

Desta forma mantém-se o respeito pelos locais que deram origem aos produtos, dos 

quais relembro: a chanfana, negalhos e nabada de Semide e do seu Mosteiro, o vinho de 

Lamas, a olaria de Miranda, mais concretamente a zona do Carapinhal, sem esquecer a 

emblemática Serra de Vila Nova e Serra da Lousã com as suas aldeias de xisto. -------------------  

Sem desvirtuar, sem descontextualizar os seus produtos e tradições naturais leva as 

pessoas a percorrer o concelho e isso sim é divulgar o concelho e a sua diversidade levando as 

pessoas que nos visitam a conhecer esses locais. ---------------------------------------------------------  

Todos este produtos e tradições têm um denominador comum Miranda do Corvo, 

porque são todas elas regiões do concelho. Na diversidade se constrói a unidade. ----------------  

É impensável que não se associe o Berço da Chanfana ao Mosteiro de Semide. A 

nabada é um produto do Mosteiro de Semide. E isso deve ser divulgado. E a melhor forma de 

divulgar e preservar as tradições e visitar, explorar, todas essas “nuances” e diversidades no 

seu local de origem. --------------------------------------------------------------------------------------------  

A olaria do Carapinhal merece mais e melhor divulgação. Pelo património que 

constitui pelas tradições que encerra. Pode e deve ser feito mais. -----------------------------------  

O mesmo se pode dizer quanto ao vinho de Lamas e subprodutos derivados da vinha e 

do vinho. Deve haver mais e melhor divulgação e também proteção de uma região do nosso 

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

É por isso e muito mais que a Rota da Chanfana é um valor acrescentado, uma ideia 

que se materializou e que deve continuar a desenvolver-se e a evoluir no sentido de divulgar, 

promover e proteger o que é nosso. ------------------------------------------------------------------------  

Ainda nesta temática mas voltando um pouco mais atrás, no ponto das obras, Senhor 

Presidente, não se esqueça das obras de reabilitação do claustro quinhentista do Mosteiro de 

Santa Maria de Semide. Nas obras que fazem parte da 3ª e ultima fase de reabilitação deste 

importante património. A obra do Passal também muito importante para aquela zona. ---------  

Pelo que julgo saber, o critério adotado pela CCRDC para inscrição de obras de 

reabilitação do património no âmbito dos fundos comunitários, apenas se destinam a imóveis 

classificados como Monumento Nacional, sendo o Mosteiro de Santa Maria de Semide um 

Imóvel classificado “apenas” como Interesse Público, como é que o executivo está a pensar 

agir de forma a poder obter fundos comunitários para realizar a obra. ------------------------------  
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Se mais nada houver a fazer, eu proponho que se avance com o processo de 

classificação do Imóvel como Monumento Nacional. Medida essa que garanta ou não o 

financiamento. Mas algo tem que ser feito na defesa deste importante imóvel. -------------------  

Peço ao Sr.º Presidente que também não se esqueça das obras de reabilitação da 

Quinta da Botica e do respetivo muro confinante com a via pública. --------------------------------  

Da mesma forma que lhe peço, se me for permitido, que não se esqueça da obra da 

requalificação do pavilhão gimnodesportivo de Semide e zona envolvente. ------------------------  

A situação quase que se pode classificar de dramática, tendo em conta a infiltração 

de águas, o estado degradado da instalação elétrica, mau estado do pavimento interior e 

exterior, etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

É que estamos perante um caso muito complicado, uma vez que o terreno é 

propriedade da Câmara, mas o edifico e a manutenção do mesmo é suportada única e 

exclusivamente pelo trabalho e esforço da associação que lá se encontra sediada. ---------------  

A aquisição do terreno por parte do anterior executivo, e com a qual discordo, em 

nada beneficiou o equipamento. Com que objetivo foi realizada esta aquisição? Não sei e não 

entendo. Se não era para fazer nada mais valia deixar estar como estava. -------------------------  

Relembro que o equipamento dá apoio á população de Semide, Agrupamento de 

Escolas, CEARTE, Cáritas, Santa Casa da Misericórdia de Semide e todos os que pretendem 

fazer daquele o seu espaço de jogo, de convivo, etc. ---------------------------------------------------  

Termino questionando o Sr.º Presidente sobre o estado do projeto ou da empreitada 

referente á reabilitação da conduta de abastecimento de água da Ribeira. ------------------------  

E ainda uma derradeira questão: tem conhecimento da existência de uma alegada 

intenção de encerrar a Extensão de Saúde de Semide do Centro de Saúde de Miranda do 

Corvo? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a perfeitamente noção de que vivemos tempos difíceis, de contenção de 

custos, em que não se pode nem se consegue fazer todas as obras que gostaríamos, mas não 

podia deixar passar algumas questões que julgo pertinentes. -----------------------------------------  

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

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada Verónica 

Simões que depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou os seguintes votos de 

louvor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 – À Fundação ADFP, mais precisamente o Projeto Mentes Brilhantes pelo Prémio 

Manuel António da Mota, tendo como tema “A Inovação Social”, mencionando que tão mais 

importante do que atribuir este louvor, é que a Câmara Municipal reforce o valor a este 

projeto que cada vez mais eleva o nome do nosso concelho. ------------------------------------------  
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2 – Ao Engenheiro António Amaral Tavares pelo Prémio Nacional de Poesia Diógenes, 

que apesar das dificuldades que advém da doença de foro psiquiátrico que possui, conquistou 

o referido prémio com a sua mais recente obra “Talvez seja essa certeza”. -----------------------  

3 – À Filipa Sousa que conquistou a Medalha de Bronze, no Campeonato Nacional de 

Equipas Cadetes de Judo. -------------------------------------------------------------------------------------  

Os Votos de Louvor foram aprovados por unanimidade, declarando-se a Deputada 

Fátima Ramos impedida no Voto de Louvor das Mentes Brilhantes. -----------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada Dulce 

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

De seguida passou a ler a seguinte declaração: -------------------------------------------------  

“A bancada do PS deseja dar os parabéns e enaltecer duas iniciativas/instituições do 

nosso concelho: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Agrupamento Escolas de Miranda do Corvo - AGRUPAMENTO ECO-ESCOLAS ---------------  

O Programa Eco-escolas é um projeto educativo internacional promovido pela 

organização não governamental europeia Fundação para a Educação Ambiental (em inglês: 

Foundation for Environmental Education - FEE) e apoiado pela Comissão Europeia. --------------  

O programa, destinado preferencialmente às escolas do ensino básico, mas aberto a 

todos os graus de ensino da pré-escola às universidades, pretende reconhecer (com a 

atribuição da Bandeira Verde Eco-Escola) e estimular as escolas empenhadas em melhorar o 

seu desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade. ---------  

Presentemente 12 estabelecimentos escolares do Agrupamento Escolas de Miranda do 

Corvo receberam o galardão Eco Escolas - Bandeira Verde. --------------------------------------------  

Parabéns aos Jardins de Infância de C. S. Clemente, Espinho e Miranda do Corvo; EB 

de Moinhos e Semide, EB1 de Lamas, Pereira, Vila Nova, Rio de Vide e Miranda do Corvo, 

Escola Básica Integrada Ferrer Correia e Escola Básica e Secundária José Falcão. -----------------  

Somos de fato um concelho ecologicamente responsável! ------------------------------------  

Clube Náutico ------------------------------------------------------------------------------------------  

Os campeonatos nacionais de clubes da primeira e segunda divisão decorreram no 

complexo Olímpico de Piscinas de Coimbra, nos dias 19 e 20 de Dezembro. Participaram nesta 

prova 453 atletas de 32 clubes. O Clube Náutico de Miranda do Corvo participou, na segunda 

divisão, pela primeira vez na sua história, com a equipa feminina constituída por Mariana Paz, 

Maria Neves, Mariana Ferreira, Margarete Fernandes, Maria Inês Ferreira e Sara Neves. ---------  

Não obstante as dificuldades encontradas, de ressalvar que existem clubes a contratar 

estrangeiros, muito bem pagos, para disputarem apenas esta prova e a equipa do Náutico é 
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composta apenas por atletas formadas nas nossas escolas, as atletas deram o seu melhor e 

bateram-se de uma forma heroica por lugares cimeiros. -----------------------------------------------  

Apesar dos resultados não serem os melhores, a bancada do PS entende que se deve 

felicitar o Clube Náutico e todos os seus atletas que contribuem para o bom nome de Miranda 

do Corvo nesta modalidade desportiva.” -------------------------------------------------------------------  

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

Fernandes que começou por cumprimentar todos os presentes. De seguida felicitou a Câmara 

Municipal pelos recentes posicionamentos no ranking da dívida e no índice de transparência 

municipal. Relativamente ao ranking da dívida explicou como o mesmo é calculado e 

informou que o Município ficou posicionado no 36º lugar a nível nacional e no 3º lugar no 

Distrito de Coimbra. Também frisou que a Câmara Municipal de Miranda do Corvo é uma das 

cinco melhores do Distrito no que diz respeito à eficiência financeira, demonstrando um 

grande cuidado por parte deste Executivo na gestão eficiente dos recursos disponíveis. 

Relativamente ao índice de transparência informou que o mesmo avalia sete áreas: 1) 

Informação sobre a Organização, Composição Social e Funcionamento do Município; 2) Planos 

e Relatórios; 3) Impostos, Taxas, Tarifas, Preços e Regulamentos; 4) Relação com a 

Sociedade; 5) Contratação Pública; 6) Transparência Económico-Financeira; 7) Transparência 

na área do Urbanismo. Mencionou que o Município, relativamente ao ano passado, subiu 10 

lugares, posicionando-se agora no 15º lugar a nível nacional e em 1º lugar no Distrito de 

Coimbra, salientando que o pilar desta Câmara é definitivamente a transparência. Evidenciou 

que de 2013 para 2015 a Câmara Municipal subiu 179 lugares, neste mesmo índice. Tendo 

ainda salientado que estes dois estudos são feitos por entidades independentes, sendo o 

ranking da dívida efetuado pela Ordem dos Contabilistas Certificados em parceria com o 

Tribunal de Contas e o índice de transparência pela Associação Cívica Transparência e 

Integridade (TIAC). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Deputado João 

Branco que começou por cumprimentar todos os presentes. De seguida felicitou a Câmara 

pelo início das obras do futuro Espaço de Desenvolvimento Social, que irá nascer na Praceta 

Luís de Camões, junto ao Julgado de Paz, que trará melhores condições de trabalho aos 

funcionários desses serviços e mesmo aos próprios utentes. Congratulou também a Câmara 

pela aquisição de um imóvel, com uma área total de 7.290 m2, com um edifício fabril e 

escritórios com uma área de 2.600 m2, que irá permitir relocalizar o Estaleiro Municipal, que 

futuramente se chamará “Parque Logístico Municipal” dotando-o de melhores condições 

logísticas e de trabalho para os funcionários, e permitindo a prestação de um melhor serviço 
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aos munícipes. Referiu que é uma iniciativa que espera que vá promover a zona industrial 

atraindo para a mesma mais investimentos. ---------------------------------------------------------------  

Destacou a sensibilidade que o Executivo tem tido a nível do planeamento e do 

ordenamento, sendo exemplo disso o projeto do Parque Logístico, pois trata-se de um projeto 

de requalificação de um edifício já existente, em espaço industrial, sendo este o caminho a 

seguir na sua opinião. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada Fátima 

Ramos que no seguimento da proposta apresentada pela Senhora Deputada Celeste Cardoso 

solicitou à Câmara Municipal que equacione a atribuição do nome de uma rua ao Rei D. Luís I, 

dada a importância deste rei na tomada da decisão relativa à construção do Ramal da Lousã. 

Mostrou satisfação pelo facto de a Câmara estar bem posicionada no que toca aos 

rankings financeiros, nomeadamente na questão da dívida, demonstrando mais uma vez que 

quando o executivo anterior falava verdade, quando afirmava que o Município tinha uma boa 

situação financeira, recordando que era um dos municípios que estava a amortizar 

proporcionalmente mais divida. Referiu que esse caminho tem tido continuidade e que de 

facto o concelho é um dos concelhos com melhor situação financeira, no nosso distrito e 

mesmo no nosso país, o que é motivo de orgulho para todos nós. ------------------------------------  

Em relação ao ranking da transparência, voltou a mostrar satisfação pela posição do 

Município no referido ranking, referindo que aí sim tem havido melhorias significativas, 

algumas das quais resultado do novo site, que o município tem. Mencionou que não basta 

estar bem posicionado no ranking da transparência e depois não ser transparente perante os 

membros, quer do executivo, quer da Assembleia Municipal. Informou que foi confrontada 

com informação por parte dos vereadores da oposição, no sentido de já terem questionado a 

Câmara Municipal sobre o montante da divida à empresa Águas do Mondego, e ainda não 

terem tido resposta. Por outro lado, também na última Assembleia Municipal, solicitou que as 

posições dos vereadores da oposição deveriam constar nas deliberações que são enviadas às 

Assembleias Municipais, o que ainda não aconteceu. ----------------------------------------------------  

Tomou da palavra o Presidente da Assembleia Municipal que depois de 

cumprimentar todos os presentes, felicitou a Senhora Deputada Fátima Ramos pela sua 

eleição para Deputada da Assembleia da República. ----------------------------------------------------  

Informou sobre o mau estado do pavimento da estrada entre Semide e Miranda do 

Corvo, solicitando ao Senhor Presidente da Câmara que pressione a empresa Infraestruturas 

de Portugal no sentido da mesma ser repavimentada. --------------------------------------------------  

De seguida apresentou o seguinte voto de pesar:-----------------------------------------------  
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“Jorge Manuel Bento, engenheiro, antigo Presidente da Câmara Municipal de Condeixa 

e secretário executivo da CIM da Região de Coimbra, faleceu no dia 2/12/2015. -----------------  

Autarca exemplar, durante 20 anos deixa um grande legado a todos. Foi um homem 

bom, dedicado, com uma invulgar capacidade de diálogo e com uma forma de estar na 

política séria e desinteressada. ------------------------------------------------------------------------------  

Deixa pois uma grande saudade a todos que com ele convivemos. --------------------------  

Por as razões apontadas fica lavrado o nosso profundo pesar, pelo falecimento e 

apresentamos as nossas sentidas condolências à família enlutada.” ----------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada Fátima 

Ramos que mostrou total solidariedade para com a posição tomada pelo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, relativamente ao ex-Autarca de Condeixa, o Senhor Jorge Bento. -------  

Aproveitou também este momento para agradecer, à Assembleia, a motivação e as 

palavras de apreço que tiveram e desejo de bom trabalho em termos de bom trabalho na 

Assembleia da República. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

da Câmara Municipal que se associou aos vários Deputados Municipais que apresentaram 

votos de felicitações à Deputada Fátima Ramos pela sua eleição para Deputada da Assembleia 

da República. Relativamente ao Engenheiro Amândio Torres, atual Secretário de Estado das 

Florestas e do Desenvolvimento Rural, que foi referido pelo Deputado José Mário Gama, 

mencionou que poderá ser uma mais-valia quer para o nosso concelho, quer para os concelhos 

vizinhos e mesmo para a Serra da Lousã. Ainda sobre a intervenção do Deputado José Mário 

Gama agradeceu as palavras amáveis que proferiu relativamente a algumas iniciativas da 

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

Relativamente à intervenção do Deputado José Taborda, relativamente ao terreno em 

frente à Cooperativa Agrícola, o Senhor Presidente mencionou que vai comunicar aos serviços 

para que atuem em conformidade.--------------------------------------------------------------------------  

Relativamente há possibilidade de reabertura dos SAP, agradeceu ao Senhor Deputado 

a sua intervenção e a disponibilidade demonstrada, mencionando que é uma possibilidade 

pela qual se deve lutar, defendendo os interesses de Miranda do Corvo e da sua população, 

tendo solicitado a colaboração do Senhor Deputado para uma tomada de posição por parte da 

Câmara Municipal, sugerindo até que a Assembleia Municipal aprove uma moção 

relativamente a este assunto, sendo a mesma corroborada posteriormente pela Câmara 

Municipal e dirigida ao Senhor Ministro da Saúde. --------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção da Deputada Celeste Cardoso, o Senhor Presidente 

subscreveu inteiramente aquilo que a Assembleia deliberou. ------------------------------------------  
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Sobre a intervenção do Deputado Luís Martins, o senhor Presidente de Câmara 

informou que já estão a decorrer algumas obras de renovação de redes de abastecimento de 

água e de saneamento, dando como exemplo: a localidade de Chãs, onde as obras estão 

quase concluídas; e a localidade do Senhor da Serra, onde as mesmas estão com um atraso 

significativo. Relativamente a esta última empreitada, informou que caso os prazos tivessem 

sido cumpridos a mesma já estaria concluída. Mencionou que esta empreitada não foi objeto 

de financiamento através do anterior quadro comunitário, esperando que não só esta 

empreitada, como outras que estão em marcha, possam ser contempladas no âmbito do 

Programa Nacional POSEUR. Assim, tendo em vista a candidatura que irá abrir no próximo 

ano, informou que será necessário a recolha de documentos importantes em termos das 

empreitadas em si, mas também em termos dos cadastros das redes, candidatura essa já 

formalizada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou de seguida que esperam executar, ainda neste mandato, muito mais em 

termos de renovação de rede de águas e construção de saneamento e preparar para o 

próximo mandato muitas outras obras necessárias. Referiu que para isso será necessário, em 

primeiro lugar, que a candidatura que virá a ser apresentada seja aprovada no âmbito do 

POSEUR, e em segundo lugar, que a Câmara Municipal consiga aprovar a contração de um 

empréstimo para alavancar esses investimentos. Quer no setor das águas e saneamento, mas 

também no âmbito da regeneração urbana, com candidatura que também terá que ser 

apresentada no âmbito do Centro 2020. Informou que estes investimentos são importantes 

para o concelho, para as populações, quer em termos de desenvolvimento, quer em termos 

de qualidade de vida de todos os Mirandenses. A contração desse empréstimo só será possível, 

graças à redução da divida que tem vindo a ser feita, e a que este executivo deu 

continuidade, que assim nos permite ter uma situação bastante saudável. Informou que ainda 

este mês se fez uma amortização extraordinária de um empréstimo, que vencia no primeiro 

semestre de 2017, para assim a Câmara Municipal ter uma boa almofada e uma boa margem, 

a fim de sem grande risco, poder contrair divida. O Senhor Presidente da Câmara ainda 

deixou a garantia de que no final do mandato a divida nunca será superior à que se tinha no 

início do mandato.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Também registou as palavras que o Senhor Deputado teve a propósito da rota da 

chanfana, referindo que é uma rota turística, uma marca chapéu que se criou e que se 

registou, mas que pode ser usada por todos os operadores e por todas as entidades do 

concelho. Informou que a câmara está disponível para que ela possa ser usada por todos, para 

que assim se possa dar mais força a esta rota que abrange e integra todo o nosso território e 

todas as freguesias do nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------  
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Relativamente à 3ª fase das obras do Mosteiro de Santa Maria de Semide, o Senhor 

Presidente informou que a candidatura da CIM Região de Coimbra foi retirada do 

mapeamento, pela Administração Central/Regional, contudo entende que se deve agora 

interceder junto do Ministro da Cultura. Desafiou o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, para que em conjunto, solicitem uma audiência ao referido Ministro, a fim de o 

sensibilizar para a necessidade da continuação das obras no Mosteiro de Semide. Informou 

que o Município está disponível para protocolar/suportar uma percentagem semelhante, na 

ordem dos 50%, da parte não cofinanciada. ---------------------------------------------------------------  

Sobre o muro da Quinta da Botica, informou que o processo está nos serviços a ser 

preparado para ser realizado por empreitada. ------------------------------------------------------------  

Relativamente à requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo de Semide, o Senhor 

Presidente da Câmara referiu que compreende a posição da entidade que está no pavilhão. 

Mencionou que a Câmara, uma vez que é proprietária do terreno, pode proceder à 

requalificação da zona envolvente sem qualquer problema, mas em termos de pavilhão a 

situação tem que ser de vez resolvida, em termos da cedência das instalações e da 

clarificação de todo o processo. -----------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intenção de encerrar a Extensão de Saúde de Semide, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal referiu que não tem conhecimento de nenhuma notícia sobre o assunto. ----  

Relativamente à conduta da Ribeira de Semide informou que aquando das obras, em 

que o Dono da Obra era as Águas do Mondego, os serviços prepararam um projeto de 

requalificação de toda a rede de águas, tendo sido o mesmo orçamentado em cerca de 

100.000,00 euros. Acontece que o empreiteiro, num sentido oportunista, apresentou uma 

solução de quase o dobro, o que não possibilitou à Câmara Municipal em condições legais a 

realização da obra, nos termos apresentados pelo empreiteiro. --------------------------------------  

De seguida o Senhor Presidente aproveitou para informar, que muito em breve, irão 

repor uma ligação que não existia na localidade de Semide e vão ativar duas elevatórias na 

zona de Cimo de Vila, já perto da localidade de Chãs, para que toda a zona de Chãs possa já 

vir para a nova ETAR que em breve irá entrar em funcionamento. Informou também, que 

assim que o saneamento na localidade do Senhor da Serra esteja concluído, o mesmo ficara 

ligado e que no lugar de Rio de Vide está unicamente a faltar a construção do emissário, pelo 

lado de baixo. Mencionou que para a zona baixa de Segade e Pomar dos Braços ainda não 

existe solução. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção da Deputada Verónica Simões, o Senhor Presidente informou que 

no âmbito do Projeto Mentes Brilhantes existe um Protocolo, tendo já existido conversações 

para o melhoramento do mesmo. Referiu que a Câmara Municipal apresentou e aprovou por 
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unanimidade um voto de reconhecimento/louvor à Fundação ADFP e à sua equipa por este 

projeto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que registou com apreço as palavras da Deputada Dulce Caetano sobre o 

Agrupamento de Escolas e o Projeto Eco-Escolas, referindo que é bastante gratificante ver as 

crianças do nosso concelho tão empenhadas nesta questão do ambiente e que é devidamente 

reconhecida pela atribuição de prémios a nível nacional. ----------------------------------------------  

Também se associou às palavras proferidas pela Deputada, relativamente aos 

resultados alcançados pelo Clube Náutico. ----------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção dos Deputados Ruben Fernandes e João Branco, o Senhor 

Presidente aludiu, que este Executivo quando se apresentou a eleições no seu programa tinha 

três vetores de orientação, que eram o rigor, a transparência e a igualdade. O rigor tem vindo 

a ser reconhecido pelas sucessivas melhorias na questão do ranking da divida, a transparência 

pelos extraordinários resultados no índice de transparência municipal, sendo mesmo o melhor 

concelho do distrito e aproveitando a ocasião para agradecer aos funcionários da autarquia, 

nomeadamente aos que se envolveram mais diretamente neste processo. Relativamente à 

igualdade, e no seguimento da intervenção do Deputado João Branco, mencionou que é 

importante tratar todos por igual e com justiça. Sendo que no caso da Câmara Municipal 

referiu que é importante que todos os funcionários tenham condições dignas de trabalho, por 

isso é que este Executivo decidiu avançar com novas instalações para o Espaço de 

Desenvolvimento Social e para o Estaleiro Municipal. Afirmou ter esperança de se vir, no 

âmbito da regeneração urbana, a ter financiamento de pelo menos para a reabilitação do 

imóvel e do espaço envolvente e tendo em vista uma venda do atual, em hasta pública, a 

Câmara poderá vir a ter uma solução financeiramente equilibrada. ----------------------------------  

Sobre a intervenção da Deputada Fátima Ramos registou a sugestão, mencionando que 

também é importante a posição da Assembleia sobre a sugestão apresentada, de atribuição 

de nome de um rei a uma rua. -------------------------------------------------------------------------------  

De seguida aproveitou para anunciar que em 2016 haverá algumas comemorações, à 

semelhança do que se fez à 10 anos atrás, pois completam-se os 880 anos do Foral de Miranda 

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

De seguida referiu que concorda com a Deputada Fátima Ramos, quando solicitou que 

os extratos das atas que vêm à Assembleia Municipal devem vir o mais completos possível, 

pelo menos as declarações de voto. Informou que futuramente espera que isto não volte a 

acontecer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, informou 

que na Câmara Municipal também foi aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento do 
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Engenheiro Jorge Bento, tendo o mesmo sido comunicado à família, à Câmara Municipal de 

Condeixa e à CIM Região de Coimbra. ----------------------------------------------------------------------  

Sobre a EN 17/1 mencionou que se deve exigir, às Infraestruturas de Portugal, a 

reposição das condições de segurança e do pavimento. -------------------------------------------------  

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

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

A Assembleia Municipal apreciou a Informação do Presidente da Câmara sobre a 

atividade da Autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 6 - Documentos Previsionais para 2016 - Proposta de Orçamento - 

Deliberação camarária de 30/10/2015 ----------------------------------------------------------  

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

Municipal que informou que os documentos previsionais para 2016, incluem o orçamento, as 

GOP, o mapa de pessoal e a autorização genérica para a assunção de compromissos 

plurianuais, documentos estes já aprovados na sessão de câmara de outubro. ---------------------  

Referiu que embora pudesse fazer uma resenha muito breve do orçamento, talvez 

seja mais adequado, depois das intervenções dos Senhores Deputados responder às questões 

colocadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em termos globais, recordou a trajetória de ajustamento orçamental que muitas 

câmaras foram forçadas a fazer ao longo dos últimos anos, informando que hoje em dia há 

regras muito rígidas por parte dos serviços em termos de contabilização, que obrigam as 

câmaras a trabalhar com orçamentos muito mais realistas, que irão conduzir a taxas de 

execução mais elevadas. --------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que a Câmara Municipal tem despesas correntes fixas de elevado valor, 

acabando por em termos de investimento estar condicionada o que resta. E o que resta em 

termos de orçamento a previsão das receitas e das despesas é de 11,1 milhões de euros, até à 

incorporação do saldo de gerência que viermos a ter de 2015. Em termos de receita corrente 

estima-se um valor de 8,6 milhões de euros e em termos de despesa corrente 7,5 milhões de 

euros. Relativamente à receita de capital a mesma irá ficar nos 2,5 milhões de euros, 

enquanto a despesa de capital irá ser de 3,6 milhões de euros. ---------------------------------------  

Referiu que é natural, à semelhança do ano anterior, que venha a existir um aumento 

do valor do orçamento com a incorporação do saldo de gerência, após a aprovação das contas 

na Assembleia de Abril, mas também com a possível contração de um empréstimo para obras 

infraestruturantes de águas, saneamentos e regeneração urbana. ------------------------------------  
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O Senhor Presidente de Câmara deixou uma palavra de agradecimento aos técnicos e 

colaboradores da Câmara Municipal os quais foram incansáveis no sentido de se conseguir 

apresentar esta proposta atempadamente. ----------------------------------------------------------------  

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

Gama que passou a ler a seguinte declaração de voto: -------------------------------------------------  

“A bancada do partido socialista realça e felicita o executivo bem o pessoal técnico 

da autarquia que esteve envolvido na elaboração do presente documento. Destacamos o rigor, 

bem como a facilidade de consulta e compreensão do mesmo. ---------------------------------------  

À semelhança dos orçamentos anteriores. Destacamos que estamos perante um 

orçamento de rigor, que alinha com o de 2015, que já continha cerca de 20%, redução em 

valores absolutos. Um orçamento que apresenta um decréscimo das receitas de capital em 

cerca de 2,5 milhões de euros (50% das receitas de capital) em relação a orçamentos 

anteriores a 2015. Tal redução, com sabem é imposta pelas exigências legais na execução dos 

orçamentos, que vieram por exemplo, eliminar a possibilidade de incluir verbas respeitantes à 

venda de património no orçamento conduzindo várias vezes à construção de orçamentos 

utópicos e completamente desfasados da realidade a que correspondiam baixas taxas de 

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

Estamos todos de acordo que nos encontramos ainda num contexto de profundas 

limitações orçamentais, com consequente redução de transferências de verbas por parte da 

administração central para as autarquias ao longo dos últimos anos, bem como num cenário 

de expectativa para o novo quadro de apoio comunitário. E de aprovação de projetos e seu 

financiamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

De referenciar que o atual executivo prevê e mantém obras assumidas pelo anterior 

executivo, bem como enaltecemos, a ambição de fazer mais e melhor com os novos projetos 

que estão previstos nas Grande Opções do Plano para 2016. Nos valores de investimentos 

previstos em mais de 3 Milhões (Escola Musica Casa Amarela; Zona Industrial - Novo Estaleiro 

MCV; Jardim Paz; Águas e Saneamento; Requalificação Urbana; etc…) ------------------------------  

Outras das vertentes que vimos refletir neste orçamento e que registamos com agrado 

é a continuidade em apostar em eventos periódicos de promoção do concelho e no Turismo na 

Natureza. No nosso entender são um eixo da maior importância e estratégico de 

desenvolvimento da nossa região. ---------------------------------------------------------------------------  

Vemos por fim com agrado a previsão da despesa corrente que alinha com o 

orçamento anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Este orçamento que à semelhança do anterior se pauta pelo rigor financeiro, que nos 

tranquiliza sobremaneira, já que estamos perante um executivo responsável, um Município 
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que está classificado no top 40 a nível nacional e no 3 melhor do distrito no índice de divida 

total, segundo Anuário Financeiro dos Município Portugueses, uma avaliação anual externa, 

isenta, que nos coloca perante um executivo que demonstra saber gerir e bem o seu 

orçamento, afinal o dinheiro que é de todos nós. Só nos pode orgulhar e tranquilizar. 

Obrigado por isso. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Grupo de Deputados do PS está consciente que estamos perante um Orçamento, 

ainda mais realista que os anteriores, mais transparente, mais ambicioso e ajustado á 

conjuntura Nacional atual. É um Orçamento que está em linha com o programa eleitoral do 

Partido Socialista de Mirando do Corvo. --------------------------------------------------------------------  

Por isso votamos favoravelmente este documento numa prova de confiança inequívoca 

e de estímulo ao atual executivo. ---------------------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 29 de Dez de 2015. ------------------------------------------------------------  

Pelos Deputados Municipais do PS -----------------------------------------------------------------  

José Mário Gama.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Celeste Cardoso que referiu que as Grandes Opções do Plano e o orçamento são pobres, não 

tendo grandes obras, nem nenhuma obra que se destaque e continuando a serem referidas 

obras que estão agora a ser concluídas e que já vêm do Executivo anterior. -----------------------  

Sobre a mudança do estaleiro felicitou o Senhor Presidente, desejando que essa obra 

venha a ter sucesso, porque de facto há muito que o atual estaleiro municipal deixou de ter 

condições de trabalho. Referiu ainda que como é hábito da CDU, vão aguardar para ver como 

é que corre, porque para eles a melhor opção seria a construção de um edifício de raiz, 

embora ao ter-se adquirido um edifício já existente na Zona Industrial pode conduzir a mais 

movimento na mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida referiu que o Parque Industrial de Vale de Marelo foi um completo 

desastre, e que numa Assembleia futura a CDU irá propor a reconversão daquele espaço num 

parque de autocaravanas e eventualmente num parque de campismo. ------------------------------  

Relativamente ao Parque Industrial de Lamas solicitou informação sobre se foram 

efetuados estudos sobre a viabilidade de um parque industrial em Lamas e o que será 

implementado em termos de parque empresarial durante o ano de 2016. --------------------------  

Comunicou que não irá votar favoravelmente, optando pela abstenção. ------------------  

Informou que gostaria que para o ano de 2017 existissem efetivamente umas Grandes 

Opções do Plano, umas atividades mais relevantes, algo de mais estratégico e que deixa-se 

realmente uma marca deste Executivo. --------------------------------------------------------------------  
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Relativamente à transparência, referiu que a Associação Teatral os “Filhos do Palco” 

não tinham conhecimento de uma dívida ao Município, tendo agora conhecimento da sua 

prescrição através do Boletim Municipal. ------------------------------------------------------------------    

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

Municipal que informou que está em sintonia com a posição assumida pela bancada do 

Partido Socialista, agradecendo esse voto de confiança em nome do Executivo. ------------------  

Relativamente à intervenção da Deputada Celeste Cardoso mencionou que nem 

sempre se pode estar de acordo. ----------------------------------------------------------------------------  

Referiu que a Senhora Deputada na sua intervenção demonstrou que afinal há 

novidades.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Parque Empresarial de Lamas informou que é o início de um longo 

processo, devido à legislação existente hoje em dia. Mencionou que se fosse à 20 ou 30 anos 

atrás, com a legislação que existia na altura era fácil, às vezes ainda só com o terreno 

apalavrado, sem escritura feita, avançavam as máquinas e faziam-se as zonas industriais, os 

projetos e os loteamentos vinham mais tarde. ------------------------------------------------------------    

Referiu que por esse motivo, é que devemos construir as coisas por fases sendo isso 

que está previsto nas GOP. -----------------------------------------------------------------------------------  

Informou que durante ano de 2016 o que vão tentar efetuar é a planta cadastral e o 

levantamento topográfico de toda a área prevista no PDM, embora se vier a existir 

conversações para a aquisição de alguns terrenos, então terá que se efetuar uma revisão ao 

orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Relativamente aquele aparte que a Senhora Deputada Celeste Cardoso teve da dívida 

da Associação “Os Filhos do Palco”, o Senhor Presidente de Câmara informou que poderá ter 

havido alguma falha dos serviços ou um erro na morada, e que por norma os serviços da 

Câmara notificam todas as entidades relativamente a todas as deliberações.----------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com nove abstenções dos deputados da 

Coligação do PPD/PSD CDS-PP “Miranda Não Pode Parar” e quinze votos a favor dos Deputados 

do Partido Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, aprovar os documentos 

previsionais para 2016 que contemplam a proposta de orçamento municipal e as Grandes 

Opções do plano, bem como todos os elementos anexos, nomeadamente o Mapa de Pessoal e 

a autorização genérica para a assunção de compromissos plurianuais de acordo com o previsto 

na alínea c) do n,º 1 do art.º6.º da LCPA e do art.º 12.º do Decreto-lei n.º 127/2012 de 21 de 

junho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada Fátima 

Ramos que passou a ler a seguinte declaração de voto: ------------------------------------------------  
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“O Executivo apresenta de 11.705.700,00 euros dos quais apenas 32,8% se destina a 

despesas de capital, o que significa que 67,2% são despesas corrente, isto é, o Senhor prevê 

gastar mais do dobro em despesas correntes do que em investimento. Trata-se de um 

orçamento que é mais do mesmo, em relação aos dois últimos anos. E é mais do mesmo por 

que o Executivo praticamente não tem feito nada em termos de investimento, apesar de 

estarmos perante uma Câmara com uma ótima situação financeira, que possui vários milhões 

de euros em depósitos em bancos e que herdou vários projetos com candidaturas aprovadas 

e/ou em aprovação não consegue executar. --------------------------------------------------------------  

Recordamos que já no anuário relativo a 2013 eramos o 17º concelho que mais reduzia 

dívida no país. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recordo que nesse mesmo anuário estávamos entre os 35 melhores concelhos do país, 

no que toca ao ranking global de eficiência financeira. -------------------------------------------------  

Posteriormente e já com o atual Executivo, esta situação tem tido continuidade e 

Miranda continua a ser um dos concelhos com melhor situação financeira do país. ---------------  

Uma Câmara que não faz planeamento, não elabora projetos e não executa. Uma 

Câmara que mesmo em relação aos projetos herdados, alguns já com concurso, pouco 

executa e o que executa é com grande lentidão. Esta tem sido a realidade desde que tomou 

posse. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente orçamento, como referi, é mais do mesmo, que mostra pouca ambição e 

pouca estratégia. Praticamente limita-se a dar continuidade a alguns dos projetos herdados. 

As poucas limitações que trás, são na sua maioria de interesse muito duvidoso, a este respeito 

aproveitamos aqui para recordar as nossas dúvidas relativamente à Casa dos Talentos, quando 

temos uma Casa das Artes muito subutilizada.------------------------------------------------------------  

Mais recentemente, em relação à intenção de avançar com um novo estaleiro na Zona 

Industrial. Não questionamos aqui o interesse de um novo estaleiro, mas achamos que 

previamente a essa decisão deveria ter sido apresentado, em sessão de câmara, uma analise 

comparativa dos custos entre pegar num edifício existente ou fazer um edifício de raiz nos 

terrenos da Câmara Municipal. Esse estudo não foi presente, pelo que, mantemos as nossas 

dúvidas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação as zonas industriais aproveito aqui para referir, na sequência do que foi 

aqui referido pela Senhora Deputada Celeste Cardoso, da CDU, que de facto esta Câmara não 

tem sequer dedicado e promovido as Zonas Industriais que tem no Concelho. Herdou na Zona 

Industrial da Pereira vários lotes e nunca vimos até este momento nenhum anúncio, nenhuma 

publicidade em relação a esses mesmos lotes. ------------------------------------------------------------  
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Herdou uma zona industrial em Semide, uma pequena zona industrial, que tinha como 

objetivo, retirar algumas empresas que estavam mal instaladas, muitas vezes dentro dos 

lugares, para aquele local e não vimos até este momento nenhuma publicidade ao local nas 

ações de divulgação. E mais grave ainda, tem um espaço aqui no Mercado Municipal, uma 

incubadora concluída, uma parte significativa do Mercado Municipal e não vimos até este 

momento nenhum anúncio, nenhuma publicidade que ajude os jovens a instalarem-se naquele 

local. Isto é, temos um espaço onde os jovens se podem instalar para criar os seus próprios 

negócios e o espaço continua fechado. ---------------------------------------------------------------------  

Isto é de facto pouco de mais, para um Concelho que tanto necessita. --------------------  

No entanto, e dado que o presente Executivo que foi eleito, em resultado de eleições 

livres, consideramos que não devemos colocar nenhum obstáculo a nível dos documentos 

previsionais que nos apresentam e por essa razão nos abstemos. -------------------------------------    

Como Mirandenses apenas pedimos ao executivo que acabe com o estado de 

adormecimento em que a colocou e que execute. Os últimos dois anos têm representado 

atraso, lentidão e falta de ambição.” ----------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Adenda ao Protocolo celebrado entre o Município de Miranda do Corvo e 

a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo - 

Deliberação Camarária de 18/12/2015. ---------------------------------------------------------  

Nos termos do previsto no n.º 1 do art.º 70.º do Código do Procedimento 

Administrativo, o presidente da Junta de Freguesia de Miranda do Corvo, Fernando Araújo e o 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova, José Alexandre, comunicaram o seu 

impedimento no presente processo, por fazerem parte dos órgãos sociais da direção da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo. --------------------------  

Nos termos do previsto no n.º 4 do art.º 70.º a Câmara Municipal, conheceu a 

existência dos respetivos impedimentos e declarou-os. -------------------------------------------------  

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

Municipal que começou por informar que o presente Protocolo, aprovado na Câmara e na 

Assembleia Municipal, está em vigor desde 2014 e prèvia uma verba mensal 8.250,00 euros. --  

Com esta adenda, comunicou que o valor vai passar a uma verba mensal de 8.500,00 

euros, com entrada em vigor no dia 1 de janeiro de 2016. ---------------------------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Protocolo 

celebrado entre o Município de Miranda do Corvo e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

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

Ponto 8 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Miranda do Corvo - Deliberação Camarária de 18/12/2015 -----------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal que informou que se teria que ausentar, por razões de ordem pessoal. Pelo que 

passou a fazer uma apresentação dos pontos seguintes, referentes às Juntas de Freguesia. 

Relativamente aos pontos 12, 13, 14 e 15, que têm a ver com as Adendas aos Acordos de 

Execução, informou que os mesmos foram ajustados, tendo em vista a correção de algumas 

injustiças, nomeadamente com a União das Freguesias de Semide e Rio de Vide, que viu o 

valor reforçado. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que a Junta de Vila Nova também passa a ser responsável pela limpeza da 

sede de freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que o montante a dar a cada Junta de Freguesia é o equivalente a meio FEF 

(Fundo de Equilíbrio Financeiro) que a mesma recebe da Administração Central para parte 

correntes, isto é, tudo o que é limpezas das zonas urbanas, que já era feito. ---------------------  

Relativamente aos contratos interadministrativos, que são uma novidade, referiu que 

é para a parte de capital, isto é, são apoios para pequenas obras que irão passar a ser 

concretizadas pelas Juntas de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal. A listagem dessas 

mesmas obras serão apresentadas à Câmara Municipal, pelas Juntas de Freguesia, até uma 

data pré-definida, sendo posteriormente aprovadas em sessão de câmara. Após esta 

aprovação as Juntas de Freguesia poderão iniciar as mesmas, com o acompanhamento dos 

técnicos camarários e após a sua execução a Câmara Municipal procederá ao apoio financeiro 

respetivo. O Senhor Presidente ainda informou que essas obras terão que ser concluídas até 

setembro e que a lista das obras a realizar, apresentada pelas juntas de freguesia, poderá ao 

longo do ano ser ajustada. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara referiu que estes pontos foram aprovados na Sessão 

de Câmara por unanimidade e que daqui a um ano se fará uma avaliação do grau de execução 

e com base nessa avaliação decidir-se-á pela manutenção, aumento ou redução dos apoios 

dados às Juntas de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------  

Após estes esclarecimentos o Senhor Presidente da Câmara solicitou autorização para 

se ausentar, tendo sito substituído pela Senhora Vice-Presidente da Câmara. ---------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal que informou que o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências na Freguesia de Miranda do Corvo tem o valor de 43.350,00 euros. ----------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Miranda do Corvo. ---------   
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Ponto 9 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na União de Freguesia de Semide e Rio de Vide - Deliberação Camarária de 

18/12/2015 --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal que informou que o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências na União de Freguesia de Semide e Rio de Vide tem o valor de 39.750,00 euros. 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na União de Freguesia de Semide e Rio de 

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

Ponto 10 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Vila Nova - Deliberação Camarária de 18/12/2015 ---------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal que informou que o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências na Freguesia de Vila Nova tem o valor de 19.875,00 euros. --------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Vila Nova. -------------------  

Ponto 11 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Lamas - Deliberação Camarária de 18/12/2015 -------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal que informou que o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências na Freguesia de Lamas tem o valor de 15.625,00 euros. ------------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Lamas.  ----------------------  

Ponto 12 - Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda do Corvo 

e a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo - Deliberação Camarária de 

18/12/2015 --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Acordo de 

Execução entre o Município de Miranda do Corvo e a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo. 

Ponto 13 - Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda do Corvo 

e a União de Freguesias de Semide e Rio de Vide - Deliberação Camarária de 

18/12/2015 --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Acordo de 

Execução entre o Município de Miranda do Corvo e a União de Freguesias de Semide e Rio de 

Vide. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 14 - Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda do Corvo 

e a Junta de Freguesia de Vila Nova - Deliberação Camarária de 18/12/2015 --------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Acordo de 

Execução entre o Município de Miranda do Corvo e a Junta de Freguesia de Vila Nova. ----------  

Ponto 15 - Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda do Corvo 

e a Junta de Freguesia de Lamas - Deliberação Camarária de 18/12/2015 ------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Acordo de 

Execução entre o Município de Miranda do Corvo e a Junta de Freguesia de Lamas. --------------  

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

de Freguesia de Miranda do Corvo que depois de cumprimentar todos os presentes felicitou 

o Executivo pelo reforço financeiro que concedeu à Junta de Freguesia, embora tenha 

referido que ainda não é suficiente, pois a Junta de Freguesia em 2015 gastou 53.873,00 

euros com a manutenção e limpeza de bermas e valetas, e outras pequenas obras. Informou 

que este valor é gasto em pessoal, viaturas, equipamentos e combustíveis. ------------------------  

Relativamente ao Contrato Interadministrativo referiu que a Junta de Freguesia de 

Miranda do Corvo poderá vir a receber cerca de 45.350,00 euros caso execute as obras. --------  

Para terminar referiu que esta é mais uma boa iniciativa deste Executivo, felicitando-

o pela mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de Freguesia de Vila Nova que depois de cumprimentar todos os presentes felicitou o 

Executivo, por este acordo e por este contrato, referindo que são uma melhoria para a 

Câmara e para a Junta. Para a Câmara porque liberta o estaleiro municipal de executar certas 

pequenas obras, como por exemplo: grelhas sumidouras, pequenos muros, etc… que a Câmara 

Municipal tinha dificuldade de executar por ter muitas obras deste tipo. ---------------------------  

Referiu que a zona da sede de Freguesia, isto é, Vila Nova, Besteiros e Giestal passa a 

ser responsabilidade da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------  

Solicitou que para o próximo ano se estude a hipótese de passar a ser 

responsabilidade das Juntas de Freguesia as estradas municipais entre os lugares da freguesia. 

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao representante da União de 

Freguesias de Semide e Rio de Vide, Senhor Joaquim Vaz, que depois de cumprimentar 

todos os presentes, congratulou-se com a Câmara Municipal por estes dois documentos 

assinados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que estes documentos trazem muitas vantagens para as duas partes e que 

para o próximo ano a Junta de Freguesia que representa vai querer mais, porque têm três 

funcionários efetivos, têm 6 pessoas através do programa CEI+, bastante equipamento e que é 
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uma Junta de Freguesia com um grande orçamento que necessita ser mais aguentado pela 

Câmara, para que a Junta de Freguesia possa realizar mais obras em prol da população. -------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao representante da Junta de 

Freguesia de Lamas, que depois de cumprimentar todos os presentes agradeceu à Câmara 

Municipal pelo reforço dos apoios financeiros. ------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada Fátima 

Ramos que referiu que o Partido Socialista está a liderar em todas as Juntas de Freguesia, 

Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Relativamente à estrutura organizacional da 

Câmara Municipal, o Partido Socialista, colocou mais um Vereador na Câmara, criou chefias e 

mesmo assim durante estes últimos dois anos não tem apresentado trabalho. ---------------------  

Referiu que com este reforço de competências das Juntas de Freguesia, e já que a 

Câmara Municipal não executa, espera que as Juntas de Freguesia tenham mais capacidades e 

poderes para executar as obras. -----------------------------------------------------------------------------  

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal congratulando-se 

com esta medida de transferência de competências da Câmara Municipal para as Juntas de 

Freguesia, afirmando que não fazia sentido que estas pequenas obras estivessem na esfera de 

competências da Câmara Municipal, embora legalmente a ela pertencessem. ---------------------  

Com esta medida referiu que irá haver uma maior proximidade entre a população e a 

Administração, aqui representada pela Junta de Freguesia. -------------------------------------------  

Relativamente ao Contrato Interadministrativo mencionou que os mesmos irão 

facilitar o trabalho dos Presidentes de Junta, no sentido de resolver alguns problemas locais, 

que de outra forma teriam que ser resolvidos pela Câmara Municipal, sem a celeridade 

devida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida alertou os Senhores Presidentes de Junta para a responsabilidade que 

passam a ter com este reforço de competências, pois podem ser questionados pela não 

realização de obras, agora que têm o dinheiro.  ---------------------------------------------------------  

Mencionou que tem que existir critério na realização destas obras e que as próprias 

Assembleias de Freguesia têm que ter uma palavra a dizer sobre as mesmas. ---------------------  

Para terminar deu os parabéns à Câmara Municipal pela medida importante e arrojada 

de dar um FEF inteiro a cada Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------    

Ponto 16 - 2.ª Revisão ao Orçamento de 2015 - Deliberação Camarária de 

18/12/2015 --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal que informou que esta 2.ª revisão ao orçamento tem a ver com a revisão 
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em baixa do orçamento, para se ter dotação em algumas rubricas, aumentou-se o orçamento 

incorporando o saldo de gerência. --------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que cortaram em projetos e ações previstas, mas que não foram 

executadas durante este ano. --------------------------------------------------------------------------------  

 Referiu que esta revisão aproximou mais o orçamento da realidade. ----------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada Fátima 

Ramos que comunicou que se iria abster na votação deste ponto, pelo motivo de estar 

perante uma revisão em baixa do orçamento, num valor de mais de 700.000,00 euros. ---------  

Mencionou que a Câmara não sabe executar porque quando aprovou orçamento disse 

que o mesmo era pequeno, mas era rigoroso e apesar disso não conseguiu executar o 

orçamento apresentado, sendo agora esta a maneira encontrada de melhorar o rácio em 

termos de execução do orçamento e de a Câmara não ser prejudicada perante a 

Administração Central. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que noutros tempos, e com orçamentos mais ambiciosos, só por uma vez, e 

com uma justificação plenamente plausível, que foi o atraso na obtenção de um 

financiamento comunitário que levou a que uma obra se atrasa-se, é que se fez uma revisão 

neste sentido, como é que é possível que agora uma Câmara com orçamento mais reduzido, e 

sem uma justificação plausível, faz uma revisão em baixa do orçamento. --------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com um voto contra da Deputada da 

CDU, oito abstenções dos Deputados da Coligação do PPD/PSD CDS-PP “Miranda Não Pode 

Parar” e treze votos a favor dos Deputados do Partido Socialista e do Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, aprovar a 2.ª Revisão ao Orçamento de 2015. --------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal que informou que a execução do orçamento inicial de 15 milhões é 

superior a 80% e que isto foi feito porque antes não havia este imperativo legal. -----------------  

Ponto 17 - Recrutamento de professores para as atividades de enriquecimento 

curricular (ratificação) - Deliberação Camarária de 4/09/2015 ---------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal que procedeu a um breve esclarecimento relativo ao assunto em discussão. 

A Assembleia Municipal ratificou a deliberação de câmara de 04/09/2015, a qual 

aprovou o recrutamento de professores para as atividades de enriquecimento curricular. ------    

Ponto 18 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada Celeste 

Cardoso que mencionou que a CDU considera extremamente importante que a Assembleia 

Municipal se una na aprovar da moção que a seguir irá passar a ler. ---------------------------------  
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Referiu que este é um momento importante devido a se terem completado 109 anos 

sobre a inauguração do Ramal e se completam brevemente já seis anos sobre a suspensão do 

comboio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu também que recentemente foi empossado o novo Governo, no qual tem 

muitas esperanças, e o qual não tem conhecimentos das moções enviadas anteriormente. -----  

Assim, passou a ler a seguinte Moção: ------------------------------------------------------------  

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

Em 16 de Dezembro se completaram 109 anos sobre a inauguração do Ramal 

Coimbra/Miranda/Lousã/Serpins. ---------------------------------------------------------------------------  

Desde Janeiro de 2010 que o transporte ferroviário se encontra desativado. -------------  

Tem existido um total desinteresse por parte dos sucessivos governos que só perto das 

eleições apontam tímidas soluções para a situação sem que, de facto, alguma seja 

implementada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prometeram o metro e roubaram o comboio que servia as populações desde Coimbra e 

até Serpins de um bem essencial: O transporte público ferroviário vital para as populações e 

para o desenvolvimento empresarial. -----------------------------------------------------------------------  

Tomou posse recentemente o novo governo do PS apoiado por partidos da esquerda, 

sendo certo que, por diversas vezes, todos os partidos com assento no parlamento 

apresentaram iniciativas parlamentares e outras no sentido de ser reposta a ferrovia. ----------  

 Mostra–se, pois, oportuna e necessária a presente Moção. Assim: --------------------------    

Propõe-se que esta Assembleia aprove e envie de imediato ao Governo a seguinte 

Moção/Deliberação: --------------------------------------------------------------------------------------------   

"A Assembleia Municipal responsabiliza os sucessivos Governos pela espoliação de que 

as populações do Concelho e demais concelhos abrangidos em matéria de transporte 

ferroviário foram vítimas. -------------------------------------------------------------------------------------  

As populações tinham e exigem voltar a ter o seu transporte ferroviário. -----------------  

O ramal Miranda / Lousã/Serpins tem de ter uma solução. -----------------------------------  

Mostra-se através da aprovação desta Moção: ---------------------------------------------------  

- Total repúdio pela atuação dos sucessivos governos; ----------------------------------------  

- Exige-se a assunção de responsabilidades; -----------------------------------------------------  

- Exige-se a imediata definição e implementação de uma solução em ferrovia para o 

Ramal da Lousã." ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Gonçalves que passou a ler o seguinte texto: -------------------------------------------------------------  

“RAMAL DA LOUSÃ -----------------------------------------------------------------------------------  
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Seis anos volvidos, sobre a interrupção dos comboios, com vista a obras de benefício 

no Ramal Ferroviário da Lousa, é obrigação desta AM, fazer o ponto da situação e mais uma 

vez tomar posição, perante o ainda não restabelecimento das obras no ramal.--------------------  

Hoje, em finais de 2015, constata-se de que há seis anos atrás, algo nos foi tirado, 

com a promessa de nos ser retribuído algo melhor, após realização ininterrupta das respetivas 

obras, durante um período de cerca de dois anos. -------------------------------------------------------  

Independentemente da formação política, social, cívica e moral de cada um e perante 

tão inqualificável injustiça social, e falta de compromisso à palavra dada, aceitamos que a 

posição generalizada dos cidadãos lesados, seja no mínimo de sentimento de indignação e até 

de revolta interior. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Temos efetivamente todos consciência, porque os sentimentos nas nossas vidas e nas 

vidas dos nossos concidadãos, das dificuldades económicas e financeiras em que o país 

mergulhou oficialmente, à data de interrupção das obras, mas não compreendemos que os 

governos do país envolvidos neste "caso", porque de facto já pode ser assim chamado, não 

tenham assumido com as populações prejudicadas de Miranda, Lousa e Coimbra, uma 

verdadeira solução de compromisso, em termos de solução, de um problema criado pelo XVIII 

Governo Constitucional. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Estamos agora num novo tempo! O partido que suportava o Governo que teve o mérito 

de lançar as obras de remodelação do ramal e o demérito de as interromper, volta a estar no 

XXI Governo Constitucional, e as três CMs que governam nos três concelhos abrangidos, 

voltam a ser de novo do PS. ----------------------------------------------------------------------------------  

Do anterior governo, sabemos todos qual era o seu compromisso e até uma das 

soluções possíveis, para substituir a solução "Tram-Traim" integrada no projeto "Metro 

Mondego", que terá sido chumbada na UE por falta de "sustentabilidade" da forma como 

estava configurada. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Não sabemos contudo, porque não nos foi anunciado na sua campanha eleitoral, nem 

no seu recente exercício de governo, a posição do XXI Governo liderado pelo PM António 

Costa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nós, bancada da coligação PSD/CDS_PP, sabemos contudo o que queremos. Sabemos o 

que historicamente fizemos em favor deste projeto estruturante para os três concelhos, mas 

não paramos na história, porque é nela que desenvolvemos a nossa existência e o nosso 

exercício de cidadania em prol das pessoas. --------------------------------------------------------------  

Neste momento, sabemos que: ---------------------------------------------------------------------  

1- É urgente solicitar ao atual Governo, o reinicio rápido das obras; -----------------------  
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2- Nós PPD-CDS_PP de Miranda do Corvo, temos preferência por uma solução em 

ferrovia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, a manifestar-se de todo impossível aquela solução no âmbito do QCA, 

estaremos abertos a um Plano B de viabilização de outra solução, que aproveitando o canal já 

beneficiado, dê garantias atuais e futuras de sustentabilidade, segurança, qualidade, conforto 

e custo razoável para os utentes e população em geral; ------------------------------------------------  

4- Em qualquer circunstância, seja sempre assegurado aos utentes do ramal, um 

serviço de transporte contínuo e sem transbordos entre Serpins e Coimbra_B, à semelhança 

do que já acontecia com algumas circulações do passado, cujo términus era o de Coimbra-B. 

Neste sentido, vimos propor que seja enviado ao novo Governo da República, a última 

petição enviada por esta AM, ao penúltimo Governo Constitucional. ---------------------------------  

/A Bancada do PSD/CDS_PP -------------------------------------------------------------------------  

(Lídio Gonçalves).” -----------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Deputado José 

Taborda que referiu ser urgente e obrigatório que os Senhores Presidentes da Câmara 

Municipal e da Assembleia Municipal solicitem, com caracter de urgência, a deslocação do 

atual Primeiro-Ministro aos concelhos abrangidos pelo Ramal da Lousã, para que o mesmo se 

inteire das obras já realizadas no referido ramal. --------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada Fátima 

Ramos que começou por referir que a Assembleia Municipal já aprovou por várias vezes, e por 

unanimidade, propostas em defesa da linha da Lousã.  -------------------------------------------------  

De seguida referiu que, conforme foi dito pelo Senhor Deputado Lídio Gonçalves, 

numa Assembleia anterior foi aprovada uma questão a ser colocada ao Governo de então, e 

que a mesma deveria ser colocada neste momento ao atual Governo, bem como o convite 

para que o atual Primeiro-Ministro visite o nosso Concelho. -------------------------------------------  

Relativamente à moção, entregue pela Deputada Celeste Cardoso, apresentou 

algumas alterações à mesma. --------------------------------------------------------------------------------  

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

José Mário Gama que também apresentou algumas alterações a efetuar à moção.---------------    

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Moção apresentada 

pela Deputada Celeste Cardoso, da Bancada da CDU. ---------------------------------------------------  

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. --------------------------  
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E sendo vinte e duas horas e vinte 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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