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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 27-02-2017  

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete reuniu 

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

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

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

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

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.11.2016 -------------------------  

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 - Adenda ao Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e 

a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo. Deliberação de Câmara de 17 de 

fevereiro de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Miranda do Corvo. Deliberação de Câmara de 17 de fevereiro de 

2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Adenda Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a 

Freguesia de Lamas. Deliberação de Câmara de 17 de fevereiro de 2017 -------------  

Ponto 9 - Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Lamas. Deliberação de Câmara de 17 de fevereiro de 2017 ---------  

Ponto 10 - Adenda ao Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo 

e a Freguesia de Vila Nova. Deliberação de Câmara de 17 de fevereiro de 2017-----  

Ponto 11 - Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Vila Nova. Deliberação de Câmara de 17 de fevereiro de 2017 -----  

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

e a União de Freguesias de Semide e Rio de Vide. Deliberação de Câmara de 17 de 

fevereiro de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 13 - Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na União de Freguesias de Semide e Rio de Vide. Deliberação de Câmara de 17 de 

fevereiro de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Proposta de Aquisição de Serviços de Revisão Legal às Contas Anuais do 

Municipio, de acordo com o previsto no art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro: proposta n.º 14/P/2017. Deliberação de Câmara de 22 de fevereiro de 

2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 15 - Mapa de fluxos de caixa e mapas de execução orçamental: proposta n.º 

10/P/2017. Deliberação de Câmara de 22 de fevereiro de 2017 -------------------------  

Ponto 16 - Primeira Revisão Orçamental para o ano de 2017. Deliberação de 

Câmara de 22 de fevereiro de 2017 -------------------------------------------------------------  

Ponto 17 - Proposta de constituição de direito de superfície: Proposta n.º 

13/P/2017. Deliberação de Câmara de 22 de fevereiro de 2017 -------------------------  

Ponto 18 - Declarações no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro. Deliberação de Câmara de 3 de fevereiro de 2017 ----------------------------  

Ponto 19 - 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 do n.º 3 do art.º 30.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quando os trabalhos iam neste ponto, solicitaram a integração nos mesmos os 

Deputados Francisco Ribeiro e Carlos Santos. A Assembleia Municipal aprovou por 

unanimidade a integração dos deputados nos trabalhos. -----------------------------------------------  

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.11.2016 -------------------------  

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. -------------------------------------------------------------------------  
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Foi a ata colocada à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -----------  

Os Deputados Dulce Carolina Camilo Caetano, Nuno Filipe Ferreira Lopes, Assunção de 

Jesus Ramos Caetano, Francisco José Leitão Ribeiro, João Pedro Fontes Branco, não 

participaram na votação da ata uma vez que não estiveram presentes na referida reunião. ----  

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

Solicitou a palavra a Munícipe Maria Isabel Pereira que depois de cumprimentar os 

presentes, solicitou que fosse feita uma intervenção na vedação da ponte que atravessa a 

linha do comboio, uma vez que o seu marido, que se encontra com demência, faz este 

percurso muitas vezes podendo ocorrer um grave acidente. -------------------------------------------  

Quando os trabalhos iam neste ponto, solicitou a integração nos mesmos a Deputada 

Margarida Rodrigues. A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a integração da 

deputada nos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou a palavra o Munícipe Manuel Carvalho que depois de 

cumprimentar os presentes, solicitou esclarecimentos acerca de uma lomba de redução de 

velocidade que foi solicitada para a frente da escola primária dos Moinhos. -----------------------  

Depois, referiu que existe um muro nos Moinhos que demorou doze anos a fazer e 

solicitou que não se demorasse o mesmo tempo para executar o muro perto da capela. --------  

Referiu que toda a gente sabe que existia um parque infantil nos Moinhos, mas como 

os engenheiros não tinham conhecimento dos solos, o mesmo viria a cair para dentro de um 

poço. Assim questionou o facto de o parque estar inutilizado há tantos meses --------------------  

Quando os trabalhos iam neste ponto, solicitou a integração nos mesmos a Deputada 

Fátima Ramos. A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a integração da Deputada 

nos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Munícipe Mário Sol que depois de 

cumprimentar os presentes, informou que há alguns dias atrás estiveram reunidos na 

Assembleia da República a ouvir falar sobre o Ramal da Lousã. Referiu que aquela casa da 

democracia tem dado algumas indicações que de alguma forma vão respeitando as pretensões 

dos utentes do ramal e daqueles que pretendem ver reposto o caminho-de-ferro e a 

eletrificação da via. Disse que é pena que alguns dos autarcas dos concelhos de Lousã, 

Miranda e Coimbra não sigam as indicações básicas que saem daquela casa da democracia. 

Disse que todos têm a noção que o partido dominante nestas três Câmaras, o partido do 

governo e os seus representantes na Assembleia da República, votaram contra tudo e contra 

todos porque tudo o que diz respeito ao comboio e ao famigerado Metro e parece que nada se 

augura de bom relativamente à reposição dos carris. Referiu que já deveria estar terminado 

mais um estudo que foi encomendado ao MAC. Disse que as decisões vão sendo proteladas no 
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tempo, relativamente ao ramal e quem são prejudicados continuam a ser os residentes, os 

trabalhadores e os utentes. Disse que na sua opinião deveria haver mais consideração, mais 

respeito e que o problema fosse resolvido da forma mais célere. Disse que o problema passa 

por uma das recomendações que foi aprovada na Assembleia da República e que tem a ver 

com a extinção da sociedade Metro Mondego. Referiu que Coimbra tem uma visão 

completamente diferente e que na verdade o grande mentor de protelar esta situação é o 

Presidente da Câmara de Coimbra e que na sua opinião consegue “financiar” as decisões nos 

dois concelhos vizinhos. Referiu que é pena continuar-se a ver protelar no tempo esta 

decisão. Referiu que como todos sabem, a linha do comboio permite evoluir quer para 

nascente, quer para sul. Informou que recentemente, numa reunião do Movimento de Defesa 

do Ramal da Lousão, foi decidido entregar nesta assembleia um pedido para a realização de 

uma Assembleia Municipal extraordinária que aliás, foi uma das promessas do início do 

mandato, pelo que informou irem usar desse direito. ---------------------------------------------------   

De seguida solicitou o uso da palavra o Munícipe Álvaro Francisco, que depois de 

cumprimentar os presentes agradeceu a todas as pessoas presentes que se associaram à 

defesa do Ramal da Lousã, referindo que todas as pessoas presentes não é por acaso, mas 

porque sentem que foram enganadas e que são prejudicadas a cada dia. Disse que toda a 

região está mais pobre, que o caminho já vai demasiado longo e que é hora de despertar e de 

contribuir mudando a forma de fazer política. Referiu que se aproxima a época de eleições e 

que daqui a algumas semanas começam a pedir os votos dos eleitores. Disse que tem 

conseguido fazer este caminho porque é crente e porque acredita que se cada um der o seu 

melhor vamos ver o problema resolvido. Por fim, agradeceu à autarquia a cedência do 

transporte para deslocação à Assembleia da República. Disse que contava com o esforço de 

todos e que a reposição do comboio é a solução mais barata, mais rápida, mais sustentável e 

mais ecológica. Referiu que a forma como o processo tem sido conduzido tem sido 

escandalosa, existem muitas pessoas prejudicadas que se vêm obrigadas a usar o carro porque 

não podem usar o comboio. Terminou referindo que espera que desta vez o esforço seja 

maior e que os autarcas têm sempre a obrigação de estar do lado dos munícipes. ----------------  

Quando os trabalhos iam neste ponto, solicitou a integração nos mesmos a Deputada 

Ivone Dias. A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a integração da Deputada nos 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara Municipal que depois de cumprimentar todos os presentes, congratulou-se por ver o 

auditório repleto de pessoas que se juntam na defesa do Ramal da Lousã, sinal que se vive em 

democracia e que as pessoas se envolvem nestes processos. ------------------------------------------   
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Respondendo à Munícipe Maria Isabel, referiu que todos são sensíveis à questão que 

colocou e disse que de imediato iria notificar a Metro Mondego para proceder com carácter de 

urgência à reposição da vedação e que caso não o faça, a Câmara irá substituir-se à Metro e 

irá resolver. Informou ainda que só teve conhecimento desta situação nesta reunião. -----------  

Relativamente ao Senhor Manuel Carvalho e à questão das lombas para o lugar dos 

Moinhos, assim como para muitos outros lugares do concelho, informou que está em vias de 

ser lançada uma empreitada para colocação de lombas um pouco por todo o concelho, na 

sequência dos vários pedidos que chegam à autarquia, bem como de outras situações que 

foram sinalizadas pelos serviços -----------------------------------------------------------------------------  

Sobre os muros que o senhor Deputado falou, nomeadamente sobre os doze anos que 

referiu que demorou a ser executado, referiu que não é verdade pois o muro foi feito em dois 

ou três meses, por este executivo, e que talvez o senhor deputado estivesse a falar do 

passado. Sobre o outro, informou que dentro de dias está para ser consignada a obra de 

ligação do saneamento na Rua Nossa Senhora da Conceição e outras, que irão permitir a 

ligação do saneamento já existente, da parte mais alta à parte mais baixa e que portanto vai 

ser executado nos próximos meses --------------------------------------------------------------------------  

Sobre o parque infantil, informou que a Câmara terá que assumir a responsabilidade e 

corrigir os erros do passado. Disse que houve um erro de construção e que tem que ser 

reparado. Disse que o projeto foi feito, a empreitada foi lançada e deverá ser consignada 

ainda esta semana. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Sobre a questão do Ramal da Lousã, referiu que a questão foi bem relatada pelos 

munícipes e que a história é bem conhecida bem como todos os avanços e recuos. Referiu que 

não gosta de estar a imputar responsabilidades uma vez que, na sua opinião, todos são 

responsáveis. Disse que são responsáveis os sucessivos governos, autarcas e os utentes porque 

acreditaram. Disse que tal como referido pelo munícipe Mário Sol, o ultimo estudo do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil deveria, segundo informações do Governo, ter 

estado pronto no final de janeiro depois houve uma prorrogação até final de fevereiro e nos 

últimos dias veio a informação que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil pediu a 

prorrogação até final de março. Referiu que irão aguardar serenamente e que o mais 

importante é estarem todos unidos como sempre estiveram. Salientou que os anos que 

passaram em relação a este processo, foi tempo demais e que o prejuízo para a população de 

Lousã e Miranda são gravíssimos em termos de desenvolvimento destes concelhos. Disse que o 

agradecimento que o munícipe Álvaro Francisco deixou em relação ao transporte, não era 

necessário, uma vez que Câmara não fez mais do que a sua obrigação. Disse que queria deixar 

uma palavra de esperança: que este governo que está em funções nos traga boas noticias -----  
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Ponto 4 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

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

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

que depois de cumprimentar os presentes congratulou-se pelo facto, da sala estar cheia pela 

defesa do Ramal da Lousã. ------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida apresentou um voto de pesar pelo falecimento de Lucília Mourato Leal 

Pinto, cidadã de 101 anos, mãe do Dr. João Mourato, Presidente da Assembleia Municipal e 

que desapareceu no dia 27 de dezembro de 2016. -------------------------------------------------------  

Apresentou ainda um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Mário Alberto Nobre 

Lopes Soares, que durante a sua vida sempre se revelou um dos grandes defensores e 

impulsionadores da democracia e liberdade em Portugal, tendo sido também Presidente da 

República durante dois mandatos. Disse que foi amado por uns, criticado por outros, mas que 

era uma figura pública do panorama português.----------------------------------------------------------   

Por fim, apresentou o voto de pesar pelo falecimento do funcionário da autarquia 

Carlos Alberto Madeira Costa, salientando a figura típica e carismática do nosso concelho -----  

Continuou elencando as várias atuações do executivo, salientando que a todos deve 

enobrecer. Destacou a última notícia e que enobrece de orgulho, uma vez que o índice de 

transparência da Câmara de Miranda do Corvo no que respeita às tarifas, taxas, preços da 

contenção pública da transparência económica e financeira é um dos melhores do país. 

Salientou que Miranda do Corvo, ao fim de quatro anos passou do lugar 124.º no ranking 

nacional, para o 14.º no ranking nacional. Frisou que a todos enche de orgulho, o que significa 

que Miranda do Corvo está num caminho de exemplo no que se refere a estes temas. -----------  

Referiu que Miranda do Corvo, é das melhores Câmaras ao nível do investimento, do 

distrito ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou a execução do saneamento nos Moinhos e no Senhor da Serra, frisando que o 

executivo está a cumprir o que prometeu há quatro anos. ---------------------------------------------   

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação os votos de pesar 

de Lucília Mourato Leal Pinto, do qual desde logo se declarou impedido, do Dr. Mário Alberto 

Nobre Lopes Soares e do Carlos Alberto Madeira, os quais foram aprovados por unanimidade. -  

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

Fernandes que destacou o forte investimento da autarquia na área do turismo e que tem 

colhido imensos frutos, salientando dois grandes eventos que ocorreram em Miranda do 

Corvo: o GPS Epic Series, que é uma prova de orientação de BTT e o Trilho dos Abutres, 

salientando os quase três mil atletas em competição para além dos seus acompanhantes e 

equipa técnica. Referiu que estes investimentos só são possíveis devido ao grande 
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investimento que a Câmara tem feito. Disse que enquanto alguns apelidam este investimento 

de desperdício, de excessivo, de despesismos, a bancada do Partido Socialista só pode 

apelidar de um grande investimento e que está à vista de todos o retorno que tem trazido. 

Disse que cada vez mais a marca Miranda do Corvo vende e está presente neste tipo de 

eventos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida apresentou o seguinte Voto de Louvor à Associação Abútrica: -----------------  

“Decorreu no fim-de-semana de 27 a 29 de janeiro, a 7.ª edição do Trilhos do 

Abutres, uma prova que superou mais uma vez todas as expectativas ao atingir valores 

impressionantes, tanto a nível de inscrições como a nível económico e turístico no concelho.  

Mais de um milhar de atletas percorreram os trilhos do nosso concelho, sempre 

acompanhados por muito público que os incentivou ao longo do trajeto. -------------------------- ́  

A nível económico e turístico, o concelho teve as unidades hoteleiras esgotadas 

durante o fim-de-semana, assim como os restaurantes, que contaram com uma grande 

ocupação, devido à grande afluência de atletas, acompanhantes e público em geral. -----------   

Decorreu também no Mercado Municipal a Expo-Trail que foi uma vez mais um 

sucesso, levando esta a afirmar-se como a maior exposição de especialidade a nível nacional.  

Pelo esforço e dedicação da Associação Abútrica, dos seus membros e voluntários, na 

organização do VII Trilhos do Abutres, propõe-se um Voto de Louvor. -------------------------------  

A bancada do Partido Socialista, Ruben Fernandes (a).” --------------------------------------  

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

à Associação Abútrica, o qual foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------  

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

Lopes, que depois de cumprimentar todos os presentes, propôs também um voto de louvor à 

Associação Abútrica, mostrando a satisfação da sua bancada pela sua aprovação. ----------------   

De seguida questionou o Senhor Presidente de Câmara acerca do ponto de situação do 

Conselho da Juventude visto que não têm tido notícias sobre este assunto. ------------------------  

Questionou o senhor Presidente se é ou não verdade que a empresa Autogarsilva vai 

sair de Miranda e se há alguma informação que a Câmara Municipal possa facultar. --------------  

O Presidente da Assembleia Municipal ressalvou que o Voto de Louvor à Associação 

Abútrica era subscrita também pelos deputados da bancada do PSD/CDS-PP. ----------------------  

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

cumprimentar os presentes, disse que iria aproveitar o facto de estarem presentes muitas 

pessoas do movimento de defesa do Ramal da Lousã para tentar esclarecer alguns aspetos. ---  

Referiu que a bancada da CDU, sempre defendeu que se deve optar pelo comboio e 

que a linha deve ser eletrificada. Disse que para que seja esclarecido de uma vez por todas 
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até porque muita gente esteve na Assembleia da República, mas por vezes as coisas são um 

pouco confusas. Referiu que por vezes há a ideia que as estruturas locais não se entendem 

com as nacionais, ou vice-versa, mas que a CDU e designadamente o PCP levou um projeto de 

resolução a votação que tinha a ver com a eletrificação do Ramal e a reposição do comboio. 

Continuou dizendo que todos os partidos votaram favoravelmente à exceção do Partido 

Socialista pelo que questionou se os Deputados do Partido Socialista presentes concordam 

com a posição do Partido Socialista nacional. Mencionou que esta questão tem de ser 

esclarecida para que quem está à frente do Movimento de Defesa do Ramal e quem defende a 

reposição do comboio tenha noção da posição. -----------------------------------------------------------  

Explicou que muitos têm lutado pela extinção do projeto Metro Mondego, pois na sua 

opinião tem sido um sorvedor de dinheiro, de verbas com alguns escândalos à mistura. ---------  

Esclareceu também que houve um projeto do Bloco de Esquerda que foi a votação, 

que naturalmente a CDU, o PCP e o PEV votaram contra, mas o PSD, o Partido Socialista, o 

Bloco de Esquerda o CDS-PP votaram a favor da manutenção deste projeto que tem gasto 

dezenas ou centenas de milhares de euros. Referiu que era apenas um esclarecimento para as 

pessoas perceberem e que se calhar não vale a pena andar a fazer folclore porque as 

estruturas nacionais têm uma opinião contrária. ---------------------------------------------------------  

 De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado Luís Filipe Martins que depois de 

cumprimentar os presentes apresentou a seguinte declaração escrita na mesa: -------------------  

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

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

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

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

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

Este Executivo Camarário procedeu no final do ano passado à compra do antigo lagar 

da Cooperativa de Miranda do Corvo no âmbito do Concurso promovido por este entidade para 

venda deste património através de propostas em carta fechada. -------------------------------------  

Foi uma decisão, na minha opinião, completamente acertada e plena de sentido. ------  

Trata-se um Património Industrial de grande valor para o Concelho tanto 

arquitetónico, como cultural, uma vez que ainda conserva, dentro do possível, um processo 

de produção de azeite já pouco visto nos dias de hoje. -------------------------------------------------  

Aquele edifício é mais do que paredes físicas, encerra em si próprio uma história e um 

conjunto de vivências que contam a história de Miranda do Corvo e das suas gentes. ------------  
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A vontade manifestada por este executivo em preservar este património com um 

projeto museológico é, por isso, uma medida estrategicamente acertada, que revela sentido 

de preservação do bem comum e de interesse público. -------------------------------------------------  

No entanto, ao ler o jornal Mirante deste mês de Fevereiro eis que no seu interior me 

deparo com um artigo com o título: “Cooperativa Agrícola – A verdade da mentira”. Com este 

título até nos podia remeter para o livro de Gonçalo Amaral ou o filme de James Cameron dos 

anos 90. Mas não! -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Este artigo, na minha opinião, mais não é que um aproveitamento politico realizado 

de forma errada e injusta e cujo titulo deveria ser: “ A mentira da verdade”. --------------------  

Ou então, não é nada disto e este artigo contém apenas erros cronológicos. -------------  

Refere o artigo que Assembleia Geral da Cooperativa em Março de 2014 deu “luz 

verde” para a venda do imóvel. Deve haver com certeza algum erro no ano. Talvez 2016?!... -  

Refere ainda o mesmo artigo, que as dificuldades financeiras que a Cooperativa 

enfrenta bem como o estado de degradação em que o lagar se encontra são conhecidas há 

vários anos. Sim, aqui temos uma verdade! ---------------------------------------------------------------  

Convém apenas referir e deixar bem vincado que estes anos não contam, como parece 

fazer acreditar o texto, a partir de Outubro de 2013! Vem mais de trás! Então questiono e que 

responda quem de direito: o que fez o anterior Executivo para efetivamente ajudar a 

Cooperativa? O que fez o PSD para ajudar? ----------------------------------------------------------------  

Foi sem dúvida alguma a melhor ajuda e prenda de Natal de 2016 que este Executivo 

podia ter dado àquela Cooperativa e àquelas pessoas que realmente estão todos os dias a 

trabalhar e a dar cara para manter a casa aberta ao serviço dos mirandenses. --------------------  

Muito obrigado.----------------------------------------------------------------------------------------  

Luís Filipe Martins (a).” ------------------------------------------------------------------------------  

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

Simões que apresentou o seguinte Voto de Louvor: -----------------------------------------------------  

“Na autarquia de Miranda do Corvo existe a tradição de reconhecer o mérito e o 

esforço das instituições e das pessoas que de alguma forma se destacam em atividades 

culturais, recreativas, desportivas, sociais ou outras. Durante anos foram atribuídas muitas 

dezenas, talvez até centenas de votos de louvor. Distinguiram-se desportistas, investigadores, 

coletividades, empresas, etc… E o objetivo foi sempre o mesmo: mostrar que Miranda do 

Corvo não esquece os seus e lhes está grata pela dedicação e empenho. ---------------------------  

Como é do conhecimento de todos, o Deputado Municipal João Branco, foi eleito 

secretário nacional da Juventude Socialista e como tal merecedor não só pela grande 

distinção e reconhecimento público. -----------------------------------------------------------------------  
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Não ficaria de consciência tranquila, se hoje aqui, na casa da democracia mirandense, 

não propusesse, a coligação “Miranda Não Pode Parar”, um voto de louvor ao João. -------------  

Estou certa que o órgão mais representativo do nosso concelho, saberá reconhecer o 

mérito, colocando de lado aquilo que são as normais diferenças partidárias entre ambos e as 

opções politicas de cada um, pois não está em causa nesta proposta, o apoio às ideias ou às 

convicções de uma só pessoa, o que está em causa é apenas e só, reconhecer um mirandense 

que foi eleito para o mais elevado órgão executivo de uma organização com projeção nacional 

como a Juventude Socialista. ---------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a mais profunda convicção que a elevada cultura democrática de todos os 

presentes nesta sala permitirá que se tome uma decisão unanime.” ---------------------------------  

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

Branco que agradeceu as palavras da Deputada Verónica Simões, mas que na sua opinião tudo 

o que é mérito politico e adquirido por trabalho político, não deve ser reconhecido por um 

órgão político, tendo solicitado à Deputada Verónica a retirada do voto de louvor 

apresentado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Voto de Louvor 

apresentado pela Deputada Verónica Simões, através de escrutínio secreto, tendo o mesmo 

sido rejeitado com 14 votos contra, 9 votos a favor e 1 voto em branco. ---------------------------  

Após a votação, o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada 

Verónica Simões que lamentou a rejeição do voto de louvor por si apresentado, tendo 

referido que os jovens devem ser reconhecidos pelos seus sucessos em todas as áreas, 

incluindo a politica, principalmente numa altura em que tantos jovens se afastam da 

participação cívica, a sociedade tem a obrigação de os incentivar, para que sirvam de 

inspiração aos demais na sua geração, não entendendo que alguns deputados desta 

Assembleia Municipal continuam a não querer destacar pessoas do nosso concelho que se 

evidenciam na vida politica. ----------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que a Assembleia Municipal deveria reconhecer o trabalho efetuado quer 

pelo Deputado João Branco, quer pelo Vereador José Miguel, endereçando os mais sinceros 

parabéns, em nome da bancada politica de que faz parte, ao Deputado João Branco por 

elevar o nome de Miranda do Corvo com a sua participação no partido a nível nacional. --------  

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

Mário Gama, que referiu que a bancada está de acordo com a tomada de posição do deputado 

João Branco. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Reinaldo 

Couceiro que alertou o Senhor Presidente da Câmara Municipal para a falta de iluminação 

junto do Mosteiro de Santa Maria de Semide. -------------------------------------------------------------  

No âmbito da delegação de competências às Juntas de Freguesia, constatou uma 

grande discrepância entre os valores atribuídos às duas maiores juntas de freguesia (Miranda 

do Corvo e União de Freguesias de Semide e Rio de Vide) e as restantes freguesias. -------------  

Também verificou a colocação de material de desgaste na estrada entre a 17/1 e a 

Foz do Mosteiro, a colocação das condutas da água e ramais de saneamento entre as Cortes e 

o Fundo da Ribeira.---------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que se associa ao voto de pesar, apresentado pela bancada do Partido 

Socialista, pelo falecimento do funcionário Carlos Alberto Madeira Costa. --------------------------  

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

felicitou a Câmara Municipal pela candidatura ao programa “Cidades Amigas das Crianças”, 

comunicando que a mesma já foi aceite pelo Comité Português da Unicef. Informou ainda que 

esse programa foi criado pela Unicef à 11 anos e que tem por base a convenção das Nações 

Unidas relativamente aos direitos das crianças, aconselhando os municípios a repensar as suas 

estruturas e a partir delas, os serviços, o planeamento e a qualidade de vida que proporciona 

aos cidadãos, com principal atenção às crianças. --------------------------------------------------------  

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

Cardoso que relembrou as diversas questões, que a bancada da CDU recorrentemente tem 

colocado desde que a atual composição da Assembleia Municipal iniciou funções em outubro 

de 2013, relevantes para o concelho e que tardam em ser resolvidas: -------------------------------  

Para quando a colocação de rails nas estradas do concelho, em especial nas mais 

ingremes, nomeadamente nas estradas Semide – Senhor da Serra, Semide – Vale de Colmeias, 

Canas – Cabouco, Miranda do Corvo – Moinhos – Coimbra, entre outras; -----------------------------  

Para quando a repavimentação das estradas com pavimento em mau estado, como é o 

caso da estrada Canas – Vale de Colmeias; ----------------------------------------------------------------  

Para quando o Centro de Bem Estar Animal e melhores condições para a recolha 

temporária; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para quando o Gabinete de Apoio às Coletividades e revisão do respetivo regulamento 

de apoio. Informou que a CDU já sugeriu que fossem adotadas medidas de desenvolvimento e 

revitalização das coletividades, dando o exemplo da sugestão de realização de um 

fórum/encontro anual das coletividades de forma a divulgar as suas atividades e a elaboração 

de um livro/lista com todas as coletividades do concelho e respetivos contactos, bem como os 
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espetáculos e atividades que desenvolvem, como forma de promover um intercâmbio entre as 

mesmas; 

Para quando uma resolução para a Rádio Dueça, que agoniza; ------------------------------  

Questionou se o executivo já analisou a proposta relativa à reconversão do parque 

industrial de Vale de Marelo em parque de campismo ou autocaravanismo; ------------------------  

Para quando a construção de casas de banho e colocação de água canalizada, no 

parque de merendas do Senhor da Serra, para que os turistas e peregrinos tenham algum 

conforto nas suas localizações; ------------------------------------------------------------------------------  

No âmbito da revisão do regulamento de apoio às coletividades, referiu que na última 

Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara, propôs que a Assembleia indicasse um 

membro de cada bancada para a constituição da comissão, mas que por lapso a mesa 

esqueceu-se, esperando que nesta assembleia seja possível corrigir esse lapso. -------------------  

Para terminar, alertou que alguns membros dos corpos diretivos da Rádio Dueça lhe 

referiram que não foram convidados para a conferência de imprensa do carnaval. ---------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada 

Margarida Rodrigues que passou a ler o seguinte requerimento: -------------------------------------  

“REQUERIMENTO PARA CORREÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30-06-2016 ------  

Eu, Margarida Isabel da Costa Rodrigues, tendo sido convocada para participar como 

deputada municipal na presente Assembleia Municipal, por motivo de substituição do 

Deputado Paulo Fernando da Costa da Silva, venho, por este meio, e ao abrigo do disposto nas 

alíneas e) e g) do artigo 29.º e no artigo 33.º, ambos do Regimento da Assembleia Municipal 

em vigor, doravante designado Regimento, expor e requerer o seguinte: ---------------------------  

Em 27/06/2016, fui convocada «para fazer parte como membro da Assembleia 

Municipal, na reunião ordinária a realizar no dia 30 de junho de 2016, pelas 18 horas, no 

Auditório dos Município de Miranda do Corvo, por motivo de substituição do Deputado Paulo 

Fernando da Costa da Silva» - cfr. Doc. 1 que anexo. ---------------------------------------------------  

Na sequência de tal convocatória estive presente na aludida reunião ordinária de 

30/06/2016 e participei na discussão do Ponto 7 - Proposta de adesão à Associação Nacional 

de Assembleias Municipais, doravante designada ANAM, tendo lido o texto escrito que anexo 

como Doc. 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nessa intervenção teci diversas considerações e solicitei o esclarecimento de diversas 

dúvidas que se me suscitaram aquando da análise jurídica que fiz aos estatutos da ANAM, 

tendo concluído com a seguinte afirmação: ---------------------------------------------------------------  

«Face ao exposto, resulta para nós óbvio que não poderemos aprovar uns Estatutos 

para os quais, face aos já supra elencados problemas, não nos seria possível emitir parecer 
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favorável enquanto jurista, caso nos tivesse sido solicitada a análise jurídica dos mesmos, 

pelo que, independentemente da posição dos restantes membros desta Assembleia, por nossa 

parte, teremos que votar contra a aprovação destes Estatutos da ANAM que aqui nos foram 

apresentados, estando, contudo disponíveis para melhorá-los.» cfr. Doc. 2 ------------------------  

As considerações que teci e as dúvidas que suscitei eram de tal forma relevantes e 

pertinentes que pelo menos um deputado da bancada do partido socialista, salvo erro o seu 

líder, mostrou reservas em aprovar uma proposta que suscitava tantas questões. ----------------  

Perante tal situação, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal optou por propor a 

retirada do referido ponto 7 da ordem de trabalhos e apenas dar conhecimento à Assembleia 

Municipal de que iria integrar a referida Associação Nacional de Assembleias Municipais como 

associado, por considerar que não o deveria fazer sem disso informar a Assembleia Municipal. 

Nada tive a opor a tal proposta, até porque sendo aprovada a retirada do ponto 7 da 

ordem de trabalhos, eu já não teria que votar num ponto que, como bem expressei na minha 

intervenção tantas dúvidas me suscitou, dúvidas essas para as quais não obtive 

esclarecimento nem do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, nem de qualquer outra 

pessoa presente nessa sessão. --------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao conhecimento que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu de que 

iria ser associado da aludida Associação Nacional de Assembleias Municipais, eu em nada tinha 

que me pronunciar, até porque se trata do exercício de um direito, liberdade e garantia que 

lhe está, a ele e a todos nós, constitucionalmente garantido que é o direito de associação 

previsto no artigo 46.º da Constituição da República Portuguesa. ------------------------------------  

Foi então colocada à votação a proposta de retirada do ponto 7 da ordem de 

trabalhos, o que foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------  

Todo este meu relato dos acontecimentos é facilmente confirmado pela audição da 

gravação áudio da referida reunião ordinária de 30-06-2016 que, nos termos do n.º 6 do artigo 

42.º do Regimento, se destina «a ajudar à feitura da ata ou a esclarecer dúvidas dos membros 

da assembleia acerca da sua fidelidade». ------------------------------------------------------------------  

Gravação essa da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 30-06-2016, cuja cópia 

desde já requeiro, nos termos do disposto da alínea g) do artigo 26.º, devidamente conjugada 

com o n.º 6 do artigo 42.2, ambos do Regimento. --------------------------------------------------------  

Acresce referir que, não obstante me encontrar em gozo das minhas férias de Verão, 

em meados de Agosto de 2016 e em resposta ao que me foi solicitado pelos mesmos, enviei 

aos serviços técnicos desta autarquia o texto da minha intervenção no ponto 7 - cf. Doc. 3 

que anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Desde então nada mais me foi solicitado em relação à reunião da Assembleia 

Municipal de 30-06-2016, nem me foi notificada qualquer ata para correção, nem mesmo fui 

convocada para participar nas Assembleias Municipais de 30-09-2016 e 30-11-2016. --------------  

Somente no passado dia 20-02-2017, fui convocada para estar presente nesta reunião 

da Assembleia Municipal que hoje, dia 27-02-2017, e agora se está a realizar, por motivo de 

substituição do Deputado Paulo Fernando da Costa da Silva» - cfr. Doc. 4 que se anexa. --------  

Sucede, porém, que após receber a ordem de trabalhos e os respetivos documentos 

de apoio, e no âmbito da minha preparação para esta Assembleia Municipal, fui consultar os 

documentos relativos à Assembleia Municipal publicitados no site desta Autarquia e verifiquei 

que na, ata da supra referida sessão ordinária de 30-06-2016 - cujo excerto de texto para aqui 

relevante anexo sob o Doc. 5. - consta, após a minha intervenção, o seguinte trecho que 

passo a transcrever: --------------------------------------------------------------------------------------------  

«De seguida o Presidente da Assembleia Municipal referiu ter algumas dúvidas sobre a 

proposta apresentada, no entanto, entendeu suscitar a discussão desta adesão, ou não, uma 

vez que na sua opinião, a Assembleia Municipal não deverá aderir a esta associação, pelo que 

apresentou a seguinte proposta de adesão: ---------------------------------------------------------------  

“Tendo sido convidado a integrar a Associação Nacional de Assembleias Municipais, 

criada recentemente, venho propor a esta assembleia que esta adesão, que podendo ser a 

título pessoal e individual, de acordo com os atuais estatutos, se faça na qualidade de 

Presidente da Assembleia Municipal, a fim de garantir que futuras possíveis alterações aos 

atuais estatutos, mantenham a qualidade de associado/fundador e todos os Presidentes da 

Assembleia Municipal de Miranda do Corvo com todos os direitos de atual condição." ------------  

Concluiu que a proposta deve ser de que a Assembleia Municipal autorize o atual 

presidente da Assembleia a fazer parte desta Associação Nacional de Assembleias Municipais.  

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, a proposta do Presidente da 

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

Ora tal descrição da deliberação não corresponde ao que se passou na aludida sessão, 

que eu já supra relatei e que consta da gravação efetuada e cuja cópia supra requeri. ---------  

Desconheço o motivo para esta discrepância entre o que se passou na sessão ordinária 

de 30-06-2016 e o que consta da ata, contudo admito como possível, que tal se deva apenas 

lapso na sua elaboração. --------------------------------------------------------------------------------------  

O que eu sei, sem margem para dúvidas, porque recordo-me como se tivesse sido 

ontem, é que a deliberação tomada por unanimidade pela Assembleia Municipal na sessão 

ordinária de 30- 06-2016, relativa ao Ponto 7, não foi a "de autorizar o atual presidente da 

Assembleia a fazer parte desta Associação Nacional de Assembleias Municipais", como consta 
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da ata, mas foi a de retirar o ponto 7 da ordem de trabalhos, atentas as questões que 

coloquei para as quais não obtive esclarecimento, o que impediram uma tomada de posição 

devidamente esclarecida por parte desta Assembleia Municipal. -------------------------------------  

Aliás, não foi a de autorizar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal a fazer parte da 

aludida Associação Nacional de Assembleias Municipais, nem podia sê-lo porquanto, como já 

referi, se trata do exercício de um direito constitucional que não carece de qualquer 

autorização. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Com efeito, trata-se do exercício do direito de liberdade de associação, previsto no 

artigo 46.º da Constituição da República Portuguesa, cujo n.2 l prevê que e passo a 

transcrever: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«Os cidadãos têm o direito de, livremente e sem dependência de qualquer 

autorização, constituir associações, desde que estas não se destinem a promover a violência e 

os respetivos fins não sejam contrários à lei penal.» ----------------------------------------------------  

Ou seja, a Assembleia Municipal não tinha, nem tem, que autorizar o Sr. Presidente 

da Assembleia Municipal, ou qualquer outro deputado municipal que queira associar-se à 

Associação Nacional de Assembleias Municipais, a fazê-lo. ---------------------------------------------  

Porque se o fizesse estaria a violar o artigo 46.º, n.º 1, da Constituição da República 

Portuguesa, e tal deliberação padeceria do vício de inconstitucional idade, a que acresceria o 

vício de nulidade, por força do disposto no artigo 161.º, n.ºs 1 e 2, alínea d) do Código do 

Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------------------------------  

Com efeito, o n.º 1 do artigo 161.º do Código de Procedimento Administrativo prevê 

que «São nulos os atos para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidada», 

estatuindo a alínea d) do n.º 2 do mesmo artigo que «São designadamente nulos: Os atos que 

ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental». ------------------------------------------  

Assim, se porventura a Assembleia Municipal tivesse autorizado o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal a associar-se à associação em causa - o que como já disse e repito, não 

fez – estaria a violar o seu direito fundamental de liberdade de associação previsto no já 

transcrito artigo 46.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa, e como tal, essa 

deliberação seria nula nos termos do artigo 161.º, n.ºs 1 e 2, alínea d) do Código do 

Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------------------------------  

Possivelmente, por já estar consciente de tal consequência jurídica, o Sr. Presidente 

da Assembleia Municipal não propôs que a Assembleia Municipal o autorizasse a associar-se à 

Associação Nacional de Assembleias Municipais, mas antes optou por dar conhecimento à 

Assembleia Municipal de que iria exercer o seu direito fundamental de associação e associar-

se à associação em causa.-------------------------------------------------------------------------------------  
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E, em consequência, propôs a retirada do ponto 7 da ordem de trabalhos e colocou-a 

à votação, tendo essa proposta de retirada do ponto 7 da ordem de trabalhos sido aprovada 

pela Assembleia Municipal por unanimidade. -------------------------------------------------------------  

Acresce que, como já referi, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal não propôs que 

a Assembleia Municipal o autorizasse a associar-se à Associação Nacional de Assembleias 

Municipais, mas se o tivesse feito, eu de imediato alertaria a Assembleia Municipal para as 

consequências jurídicas de uma tal deliberação que seria nula nos termos já melhor supra 

explanados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E se, ainda assim, tal proposta fosse colocada à votação, eu votaria contra - voto 

contra esse que aliás deixei bem vincado na exposição que fiz - e, aconselharia, não só a 

minha bancada como toda a assembleia a votar contra, pelo que tal proposta ainda que fosse 

aprovada nunca o seria por unanimidade, pois pelo menos sempre contaria como o meu voto 

contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, e ao abrigo do disposto nos artigos 29.º, alínea c), e 30.º do Regimento, 

eu emitiria uma declaração de voto, explicando que eu havia votado contra, não porque eu 

me opusesse à participação do Sr. Presidente da Assembleia Municipal na aludida associação, 

mas sim porque a sua participação na mesma não depende de qualquer autorização, sob pena 

de se violar o seu direito fundamental à liberdade de associação.------------------------------------  

Mas, como já referi a Assembleia Municipal de 30-06-2016 não só não aprovou, por 

unanimidade, a proposta de autorizar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal a fazer parte 

dessa Associação Nacional das Assembleias Municipais, como essa proposta nunca foi posta à 

votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou, isso sim, por unanimidade, a proposta do Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal de retirar o ponto 7 da ordem de trabalhos e tomou 

conhecimento da intenção do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de fazer parte dessa 

Associação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora, de acordo com o n.º 1 do artigo 34.º do Código de Procedimento Administrativo, 

«De cada reunião é lavrada ata, que contém um resumo de tudo o que nela tenha ocorrido e 

seja relevante para o conhecimento e a apreciação da legalidade das deliberações tomadas, 

designadamente a data e o local da reunião, a ordem do dia, os membros presentes, os 

assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado das respetivas votações 

e as decisões do presidente». --------------------------------------------------------------------------------  

E, em consequência, o n.º 1 do artigo 42.º do Regimento, estatui que «De cada sessão 

é lavrada ata, que contém um resumo do que de essencial nela se tiver passado, indicando, 

designadamente, a data e o local da sessão, os membros presentes e ausentes, os assuntos 



 

 

      

Ata 27-02-2017  
Nº 1  

17 

apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a forma e o resultado das respetivas 

votações e, bem assim, o facto de a ata ter sido lida e aprovada». ----------------------------------  

Assim, ao constar da ata da sessão ordinária de 30-06-2016, uma deliberação que não 

foi a que na realidade foi tomada, esta apresenta uma incorreção que necessita de ser 

corrigida, sob pena de violação dos artigos 34.º, n.º 1, do Código do Procedimento 

Administrativo e 42.º, n.º 1, do Regimento. ---------------------------------------------------------------  

Como tal, urge, por isso, corrigir e sanar o erro agora detetado, de modo a que a ata 

de 30-06-2016, deixe de conter o erro em causa. --------------------------------------------------------  

Pelo que, ao abrigo dos disposto nos artigos 29.º, alíneas e) e g) e 30.º, ambos do 

Regimento, proponho e requeiro a esta Assembleia Municipal, a correção do erro em causa, 

substituindo o seguinte excerto: -----------------------------------------------------------------------------  

«De seguida o Presidente da Assembleia Municipal referiu ter algumas dúvidas sobre a 

proposta apresentada, no entanto, entendeu suscitar a discussão desta adesão, ou não, uma 

vez que na sua opinião, a Assembleia Municipal não deverá aderir a esta associação, pelo que 

apresentou a seguinte proposta de adesão: ---------------------------------------------------------------  

"Tendo sido convidado a integrar a Associação Nacional de Assembleias Municipais, 

criada recentemente, venho propor a esta assembleia que esta adesão, que podendo ser a 

titulo pessoal e individual, de acordo com os atuais estatutos, se faça na qualidade de 

Presidente da Assembleia Municipal, a fim de garantir que futuras possíveis alterações aos 

atuais estatutos, mantenham a qualidade de associado/fundador e todos os Presidentes da 

Assembleia Municipal de Miranda do Corvo com todos os direitos de atual condição." ------------  

Concluiu que a proposta deve ser de que a Assembleia Municipal autorize o atual 

presidente da Assembleia a fazer parte desta Associação Nacional de Assembleias Municipais. 

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, a proposta do Presidente da 

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

Pelo seguinte texto: ----------------------------------------------------------------------------------  

«De seguida o Presidente da Assembleia Municipal referiu ter algumas dúvidas sobre a 

proposta apresentada, no entanto, entendeu suscitar a discussão desta adesão, ou não, uma 

vez que na sua opinião, a Assembleia Municipal não deverá aderir a esta associação. ------------  

Concluiu que face às dúvidas suscitadas, deveria propor a retirada do ponto 7 da 

ordem de trabalhos e, apenas, dar conhecimento à Assembleia Municipal de que enquanto 

Presidente da Assembleia Municipal vai fazer parte desta Associação Nacional de Assembleias 

Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, a proposta do Presidente da 

Assembleia Municipal de retirar o ponto 7 da ordem de trabalhos.»----------------------------------  
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Ou outro texto semelhante que exprima devidamente a deliberação que foi na 

realidade tomada na sessão ordinária de 30-06-2016. ---------------------------------------------------  

Advirto, ainda, esta Assembleia Municipal de que se não aprovar a correção aqui 

proposta então a ata de 30-06-2016, além de violar os artigos 34.º, n.º 1, do Código do 

Procedimento Administrativo e 42.º, n.º 1, do Regimento, também contem uma deliberação 

nula nos termos do artigo 161.º, n.ºs 1 e 2, alínea d) do Código do Procedimento 

Administrativo, por violação do direito fundamental previsto no artigo 46.º, n.º 1, da 

Constituição da República Portuguesa. ---------------------------------------------------------------------  

Termos em que face ao exposto, e ao abrigo dos disposto nos artigos 29.º, alíneas e) e 

g) e 30.º, ambos do Regimento, requeiro a esta Assembleia Municipal, a correção da ata de 

30-06-2016, nos termos supra propostos. ------------------------------------------------------------------  

A Deputada Municipal --------------------------------------------------------------------------------  

Margarida Isabel da Costa Rodrigues” -------------------------------------------------------------  

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

Caetano que felicitou a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo pela 

iniciativa do Mercadinho de Natal, que teve lugar nos dias 10 e 11 de dezembro de 2016. ------  

Reiterou a sua preocupação pelo estado do parque infantil dos Moinhos, tendo 

conhecimento que já se encontra em fase de resolução. Aproveitou também para solicitar 

mais iluminação para junto daquele espaço. --------------------------------------------------------------  

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

Alexandre que enalteceu a Câmara Municipal pela iniciativa “O Seu Pinheiro de Natal”, que 

já vai na sua segunda edição, em parceria com a Junta de Vila Nova e os Baldios de Vila Nova. 

Deu também os parabéns à Câmara Municipal pela colocação da iluminação de natal 

na aldeia do Gondramaz, e também agora mais recentemente, pela candidatura efetuada às 7 

Maravilhas de Portugal – Aldeias. ----------------------------------------------------------------------------  

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

Barbeiro que leu a seguinte declaração: -------------------------------------------------------------------  

“A Junta de Freguesia de Miranda do Corvo, em parceria com o Município, organizou o 

desfile de Carnaval. --------------------------------------------------------------------------------------------  

A edição deste ano, apesar de ainda faltar um dia de desfile, superou todas as 

melhores espectativas, cresceu em número de coletividades participantes, em qualidade das 

apresentações e número de figurantes. Este ano participaram doze coletividades ou melhor, 

treze com o reforço de última hora do Montoiro. --------------------------------------------------------  

Para este sucesso muito contribuiu a vitalidade das associações/coletividades do 

nosso concelho. Não podemos esquecer o apoio dado pelo Município e Junta de Freguesia. Os 
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subsídios passaram a ser pagos com celeridade permitindo assim que as instituições não 

fiquem endividadas com as despesas do carnaval. -------------------------------------------------------  

A forte aposta em publicidade estática, nos jornais e na internet trouxe mais 

visitantes ao nosso concelho e deste modo levou a que os peditórios, feito pelos participantes 

se tornem maiores ajudando assim no financiamento das coletividades. ----------------------------  

A Bancada do Partido Socialista” ------------------------------------------------------------------  

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

Taborda que, no seguimento da intervenção do Deputado Luís Martins, informou que já 

solicitou a correção desse erro, pois realmente não é março de 2014, mas sim março de 2016. 

Referiu que deveria ficar ciente que isso era um erro de impressão e que se há alguém 

que procura falar verdade e ser verdadeiro é o Deputado e que tem sido sempre essa a sua 

postura ao longo dos anos na política. Lembrou ao Deputado Luís Filipe Martins que 

provavelmente se tivesse de fazer um novo artigo, iria utilizar a sua proposta “a mentira da 

verdade”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Fez de seguida uma breve resenha da intervenção efetuada por si e pelo Vereador 

Sérgio Seco em todo este processo, quando souberam que a Cooperativa Agrícola de Miranda 

do Corvo estava com dificuldades financeiras. Referiu nomeadamente, que solicitaram no dia 

7 de dezembro uma reunião com a direção e dessa reunião tiveram conhecimento dos 

seguintes pontos: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A cooperativa solicitou no dia 27 de setembro uma reunião com o Senhor Presidente 

da Câmara relativamente à situação do lagar e à situação financeira com que se encontrava a 

cooperativa; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente sempre disse para não venderem sem falarem com a Câmara, 

mas depois disse que tinham que enviar um avaliador; -------------------------------------------------  

Depois da visita que fez ao lagar, prometeu que finalmente iria enviar o avaliador, 

mas o avaliador nunca apareceu e a proposta também nunca apareceu;  ---------------------------   

Depois tivemos conhecimento da Assembleia Geral para venda, bem como que havia 

apenas um único interessado. Neste contexto, o senhor Deputado e o Vereador Sérgio Seco, 

solicitaram uma reunião ao Senhor Presidente com caracter de urgência; --------------------------  

Disse que se deslocou à cooperativa e fotografou todo o património e verificou que 

estava em muito mau estado e seria lamentável perder todo aquele património; -----------------  

No dia 13/12 realizou-se então a reunião com o Senhor Presidente. Dessa reunião o 

Senhor Presidente ficou sensibilizado quando referiram que este património não poderia sair 

da alçada da Câmara Municipal. Referiu que o senhor Presidente disse que iria estar presente 

na Assembleia e que iria apresentar uma proposta, e assim o fez; -----------------------------------  
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Dessa reunião, o Senhor Deputado informou que quer ele, quer o Vereador Sérgio, até 

porque tem conhecimento de outros lagares espalhados pelo país e que estão aproveitados 

em termos de turismo, propuseram a aquisição desse imóvel para transformação num museu. 

Referiu a raridade das mós em forma cónica; -------------------------------------------------------------  

Propuseram a venda de produtos endógenos, que fosse aberto ao público e que se 

fizesse todo o percurso desde a apanha da azeitona até à elaboração do azeite. -----------------  

Concluiu dizendo que se isto é aproveitamento politico, a intervenção do Senhor 

Deputado Luís Martins é tão política quanto a sua. ------------------------------------------------------             

Relembrou a promessa do Senhor Presidente de Câmara relativamente ao quiosque 

eletrónico, sendo que até ao momento nada foi concretizado. ----------------------------------------  

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

Ramos que começou por mostrar a sua solidariedade, pelas pessoas de Miranda do Corvo e 

pela forma que mantêm viva a luta pela Linha da Lousã. Mencionou que ela própria, na 

Assembleia da República, procurou motivar as pessoas que estão no seu partido a votar a 

favor quer da proposta da linha mais tradicional, quer de um comboio mais ligeiro, 

denominado trem trem ou metro de superfície. Entende que tem que existir uma solução em 

ferrovia e elétrica na linha da Lousã. Mostrou a sua preocupação pelo sentido de voto do 

Partido Socialista e sobretudo não se entender com os partidos da coligação que suportam o 

governo, sendo na sua opinião importante que estes mesmos partidos se entendam e digam 

qual a solução que querem para a Linha da Lousã e mais importante que isso, que deem inicio 

à obra. Solicitou ainda ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, caso tenha novas 

informações sobre este processo, que as transmita a esta Assembleia Municipal. -----------------  

Relativamente ao índice de transparência municipal, ficou contente com a posição 

obtida, sendo sempre importante que o Município obtenha uma boa classificação nos diversos 

indicadores externos, para sim puder transmitir uma boa imagem para o exterior. Ainda sobre 

este assunto, mencionou que o Senhor Presidente da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses mencionou que não tem credibilidade numa entidade privada que atribui um 

ranking sem ter uma base idónea, baseando-se apenas na pesquisa dos sites dos municípios, 

tendo também instado os autores a explicar devidamente os critérios do trabalho feito. 

Concluindo que a posição obtida neste ranking, pelo município de Miranda do Corvo, se deve 

ao bom site que a Câmara Municipal tem, e que pelo qual pagou cerca de 25.000,00 euros, 

pelo que espera que o mesmo transmita uma boa informação. ----------------------------------------  

No entanto gostava que o Senhor Presidente não se limitasse a ter a página bonita da 

Câmara, mas que também, informasse as pessoas de facto com transparência, pois o que têm 
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detetado é que, quando os Vereadores ou Deputados da oposição solicitam informações as 

mesmas não são concedidas. ---------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o investimento efetuado pela autarquia, nos últimos dois anos, mencionou que 

não existe razão para o regozijo dos deputados do Partido Socialista, pois o mesmo foi menos 

de metade do que investiam as câmaras no tempo do PSD e da troika. Ainda informou que a 

Câmara se gaba de efetuar uma taxa elevada de investimento, mas em percentagem, 

esclarecendo que isso se deve ao baixo investimento colocado logo no orçamento inicial e 

mesmo assim a Câmara teve que efetuar uma revisão ao orçamento para baixar o 

investimento previsto, para assim conseguir uma elevada taxa. E para reforçar o que disse, 

mencionou os dados referentes ao ano de 2016, em que existiu uma taxa de 18% em 

investimento e uma taxa de 82% em gastos correntes. --------------------------------------------------  

Em relação à rede de saneamento nos Moinhos, referiu que a intervenção do Senhor 

Presidente foi clara. Disse que o executivo atual apenas se limitou a completar a rede de 

saneamento, mas que passados dois anos de ter sido construída a Etar. Referiu que o Senhor 

Deputado do Partido Socialista parecia dizer que estava a fazer o investimento todo do 

saneamento nos Moinhos, quando o que faltava era a Rua Nossa Senhora da Conceição e mais 

um pouco. Referiu contudo que ainda bem que ele é feito, mas já devia ter sido feito há 

bastante tempo atrás. -----------------------------------------------------------------------------------------    

Disse que ficou satisfeita pelas declarações do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Nova, sobre o aumento de visitantes à freguesia e principalmente ao 

Gondramaz, pois foi uma Câmara do PSD que muito investiu no Gondramaz, que começou a 

construir os caminhos pedonais e de bicicleta, com a ajuda de alguns cidadãos que na altura 

se associaram. Fica satisfeita pois tanto criticaram os investimentos executados no 

Gondramaz, mas hoje o que se verifica é que um fator de atração de visitantes ao nosso 

concelho e que de facto a freguesia de Vila Nova está cada vez mais bonita. Referiu que a 

Casa dos Reis é hoje um marco importante, que foi restaurada pela Câmara anterior, onde 

existe um importante centro de trail e btt, trabalhos que tiveram continuidade pelo que se 

regozija por esse facto. Disse que sempre que Miranda é elogiada e vista de uma forma 

agradável e capaz de atrair pessoas para o nosso concelho, sentem-se bem e satisfeitos. Disse 

que ficava contente por verificar que passados tantos anos, exista o reconhecimento que de 

facto os investimentos na área do turismo e das infraestruturas para valorizar o concelho são 

agora reconhecidas, porque antigamente quando se organizaram lá alguns eventos, foi dito 

que só queriam festas, gastar dinheiro e que alguns investimentos apenas serviram para 

serem criticados e não para serem valorizados. Ainda mencionou que todas estas obras 

tiveram boa continuidade, sendo de facto motivo de regozijo para todos. -------------------------  
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Referiu que ficava muito contente em relação à regeneração urbana, mas que 

também ficava muito triste pelo facto de a Câmara ter desperdiçado o dinheiro para o Jardim 

da Paz e agora vai inclui-lo e muito bem! Disse que como se recordam, estava previsto no 

Quadro Comunitário anterior, o apoio para o Jardim. Disse que na altura a Câmara achava que 

não o deveria e que bastava recordar a campanha eleitoral anterior e as criticas que aquele 

Jardim teve e que agora se verifica que as obras mais significativas que estão na candidatura 

no âmbito deste Quadro Comunitário são: uma Casa de Talentos (cuja importância tem 

algumas dúvidas, pois este executivo tanto criticou a Casa das Artes e agora querem gastar 

tanto dinheiro numa Casa de Talentos) e por outro lado o projeto do Jardim da Paz, que fica 

realmente satisfeita pela sua execução mas que de facto lamenta não terem aproveitado o 

dinheiro do Quadro Comunitário anterior. -----------------------------------------------------------------    

Em relação à Deputada Margarida Rodrigues, disse que o que foi referido é uma 

situação importante e que o senhor Presidente deve verificar e se houver erro corrigir. --------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes disse que era sua intenção fazer algumas 

apreciações ao trabalho que o executivo tem feito. Destacou a candidatura do Gondramaz às 

Sete Aldeias Maravilha de Portugal. Disse que é mais uma iniciativa de grande promoção 

turística e que o investimento ao nível turístico tem sido uma das fortes apostas no concelho 

e tem sido um verdadeiro sucesso, apesar de algumas críticas feitas pela oposição, mas que 

hoje se vêm infundadas como por exemplo o Stand que a Câmara adquiriu e bem e que 

mostrou o nosso concelho na BTL de Lisboa. Destacou também o projeto “Portugal em 150 

segundos”, informando que o projeto consiste num vídeo promocional que passará em voos da 

TAP, da Rede Expresso, e em programas do Benfica TV, Sporting TV e que mais uma vez visa a 

promoção do nosso concelho e será uma mais-valia para o turismo. Concluiu dando os 

parabéns ao município por esta aposta. --------------------------------------------------------------------  

Depois, teceu um comentário à questão do Voto de Louvor endereçado à sua pessoa, 

dizendo que sentia pena pela falta de consideração à sua opinião pessoal e que ninguém tão 

bem quanto o Deputado poderia dar uma opinião acerca desta questão e que se o Voto de 

Louvor fosse aprovado, não o iria aceitar. Referiu que em democracia, o reconhecimento 

político é feito pela voz do povo e do seu voto, assim como foi feito para si e para os 

membros da sua bancada e que nos honra, ou então, no caso de se falar de uma situação 

política é feito pelo voto dos militantes e das estruturas em questão. ------------------------------  

Referiu que não poderia deixar de fazer uma referência ao discurso da oposição em 

relação à questão da inércia. Referiu que se tem andado a presenciar algumas críticas da 

oposição em relação ao chavão que foi criado sobre a inércia e afinal neste momento o 
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paradigma foi alterado. Disse que o que acontece é que tudo aquilo que é criado pela Câmara 

Municipal é criticado e que um bom exemplo é a questão da Casa dos Talentos, mas que na 

sua opinião a Casa de Talentos é completamente diferente da Casa das Artes, pois é uma casa 

de formação e não uma casa de espetáculos. Referiu que se queríamos ter uma casa de 

espetáculos cheia têm toda a honra que ela fosse cheia com artistas de formação no nosso 

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

Sobre os investimentos feitos nos concelhos, lembrou as palavras de António Costa no 

debate quinzenal desta semana lembrou e bem, que a Coligação CDS-PP/PSD enquanto 

governo até 2015 apenas conseguiram executar uns trocos do quadro comunitário de apoio, 

deixando por isso muitas autarquias do nosso país sem o financiamento devido e que isso 

acontece depois do Partido Social Democrata e do CDS-PP terem perdido as últimas eleições 

autárquicas e que não sabe se existe alguma relação. --------------------------------------------------  

Sobre a inércia, referiu que todos os custos da inércia mostra que “a montanha acaba 

por parir um rato”. Lembrou as declarações do Deputado Taborda e referiu que os senhores 

Deputados da Coligação do PSD/CDS-PP tanto falam, afinal é um simples quiosque eletrónico.  

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

Louvor:------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Os Filhos do Palco existem desde 1994 e estão sedeados no concelho. São um grupo 

de teatro amador, que tem dado provas culturais no concelho e fora dele, apresentando 

espetáculos em diversas vertentes da nova arte de fazer teatro. -------------------------------------  

Ao longo dos seus 22 anos de existência apresentaram cerca de uma dezena de 

revistas como “Chá Negalhos e Chanfanada”, “A Tê Ver é que a Gente se Entende”, “Dois em 

um com Aloé Vera” ou “Oh! Da guarda!”, só para destacar alguns dos que me lembro. ----------  

Enquanto Presidente da Câmara de Meda, tive a oportunidade e o prazer de verificar 

a grande qualidade dos espetáculos e sobre tudo o seu carácter de crítica social, com piadas 

irresistíveis, tendo o salão multiusos esgotado várias vezes. Também aqui no concelho já tive 

a oportunidade de assistir a vários espetáculos. ----------------------------------------------------------  

Trata-se de um grupo, que para além das revistas está muito vocacionado para 

espetáculos de rua como é o caso dos “mistérios da floresta”, “mistérios do Corvo”, “Um 

amar Português”, “A descoberta da Chanfana” e outros. Sei que a animação desenvolvidas nas 

aldeias de xisto como Talasnal, Gondramaz, Ferraria de S. João foram muito aplaudidos. ------   

Recordo que no ano passado, nas noites de verão, os Filhos do Palco encheram a 

Praça José Falcão com a apresentação da sua revista “Oh da Guarda”, tendo já em 

apresentação a “Praça da Má Língua”. ---------------------------------------------------------------------  
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Também na vertente para a infância tem tido um papel importante, designadamente 

com espetáculos sobre fantoches e palhaços no dia mundial da criança, entre outros. É 

importante que o Concelho conte com um grupo de teatro, sendo que, a nobre arte de 

representar que nasceu na Grécia antiga se encontra bem representada pelos Filhos do Palco 

que é uma coletividade que leva mais de 20 anos e que merece o apoio e o carinho do 

concelho por isso proponho este louvor.” ------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal ------------------------------------------------------------  

João Mourato (a).”------------------------------------------------------------------------------------  

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

Administrativo, a Deputada Celeste Cardoso, comunicou o seu impedimento, em virtude de 

pertencer à Direção do Grupo de Teatro “Os Filhos do Palco”. ----------------------------------------  

A Assembleia Municipal aceitou o impedimento. -----------------------------------------------  

Os restantes membros, aprovaram por unanimidade, o Voto de Louvor ao Grupo de 

Teatro “Os Filhos do Palco”. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que começou por informar que a Câmara Municipal também se associa aos votos de 

pesar, apresentados pelo Deputado José Mário Gama, tendo votado em sessão de Câmara, por 

unanimidade, idênticos votos. -------------------------------------------------------------------------------  

Ainda sobre a intervenção do Deputado José Mário Gama, efetuou uma correção à 

mesma, informando que relativamente ao índice de transparência municipal, em 2013 quando 

chegaram à Câmara, a mesma encontrava-se em 195 de 308 Câmaras. Deixando de seguida 

uma palavra de agradecimento aos funcionários da autarquia, pois este lugar no topo do 

ranking em termos de transparência na gestão autárquica, só foi possível devido ao trabalho e 

dedicação dos colaboradores. --------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o saneamento e sobre as obras que estão a terminar nas Chãs e no Senhor da 

Serra e duas que estão a dias de serem consignadas nos Moinhos e Ribeira de Semide, mas 

uma coisa é certa, é impossível em termos financeiros executar todas as necessidades em 

termos de infraestruturas de saneamento e de renovação de rede de águas que o município 

tem. Referiu que está muito confiante que até final do próximo mandato, a Câmara Municipal 

terá condições para concluir aquela que se considera a rede fundamental nas aldeias maiores. 

Disse que além da obra que está em fase de conclusão do Senhor da Serra e das Chãs e as que 

estão com candidatura aprovada nos Moinhos e na Ribeira de Semide, também irá abrir um 

novo aviso de candidatura e a Câmara terá todas as condições para incluir novas empreitadas 

nesse âmbito.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sobre a intervenção do deputado Ruben Fernandes, deixou uma nota de 

agradecimento pelas palavras de elogio à atividade camarária no que toca à área do turismo e 

que aliás foi focado por outros deputados ao longo do período de antes da ordem do dia. ------  

Informou que a Câmara Municipal aprovou um voto de reconhecimento e louvor à 

Associação Abútrica pela brilhante edição do trilho dos Abutres, a qual foi mesmo épica. 

Mencionou ainda a prova de orientação e BTT, que trouxe cerca de mil atletas ao nosso 

concelho. Referiu que efetivamente toda a estratégia de aposta no turismo, na natureza, na 

gastronomia e em tudo aquilo que tem sido feito em parceria com todas as forças vivas do 

concelho, tem sido uma mais-valia em termos do resultado de impacto público, económico e 

financeiro para a economia local (restauração, hotelaria e comércio local). Recordou a Feira 

de Caça, o programa de televisão, a BTL, a Feira de Turismo da Guarda e que todos esses 

eventos criam uma dinâmica e trazem pessoas a Miranda do Corvo. ---------------------------------  

Sobre a intervenção do Deputado Nuno Lopes, além de se terem associado ao Voto de 

Louvor dos Abutres, referiu que, a empresa Autogarsilva iria sair de Miranda. O Senhor 

Presidente de Câmara referiu que não tem conhecimento desta situação e agradeceu o facto 

de ter deixado essa informação e que espera que não passe de um boato. Disse que, 

infelizmente, ao longo dos anos foram saindo algumas empresas de Miranda e que temos que 

tentar ao máximo estancar que as empresas saiam de Miranda do Corvo para concelhos 

vizinhos, pois o importante é que venham empresas para Miranda. ----------------------------------  

Referiu que o Deputado Carlos Marta falou essencialmente sobre o Metro. Registou 

algo que o Deputado Carlos Marta falou na questão da união da diversidade, na diversidade de 

soluções que se falam desde o comboio, o Metro ou eventualmente a que o anterior Ministro 

Pedro Passos Coelho anunciou, de uma intenção dos autocarros elétricos. Disse que a união na 

diversidade de soluções deve ser unanime. ----------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do deputado Luís Filipe Martins e que depois foi reforçada pelo 

Deputado José Taborda, disse que iria relatar claramente o que se passou. Informou que ao 

longo do mandato realizaram-se diversas reuniões com a direção da cooperativa. Disse que 

primeiramente existiu a questão com os sapadores que foram forçados a encerrar por 

questões financeiras e que eles não tinham sustentabilidade para a manter uma vez que os 

custos ultrapassavam largamente os proveitos e não havia forma legal da Câmara subsidiar 

essa componente. Disse que mais tarde os encontros de trabalho foram incidindo sobre a 

questão do lagar. Referiu que todas as hipóteses de aquisição por parte da Câmara Municipal, 

quer dos produtos endógenos, quer na possibilidade de se criar um museu, ou no mercadinho 

de procutos locais, foram todas equacionadas e faladas. Disse que efetivamente de todas 

essas conversações e recordando que estava em causa um processo de proposta por carta 
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fechada, o Senhor Deputado José Taborda e o Senhor Vereador Sérgio Seco, efetivamente 

solicitaram uma reunião e foi na fase final de negociações com a cooperativa que surgiu a 

intenção de apresentar essa proposta. Disse que a proposta foi apresentada em carta fechada 

por despacho do Senhor Presidente, nos termos da lei, e posteriormente foi presente na 

sessão de Câmara o que culminou na aquisição por parte da Câmara, no lagar da cooperativa. 

Disse que ainda bem que isso aconteceu, mas recordou que por uma questão de princípio e de 

justiça perante o envolvimento leal e de dedicação do Senhor deputado José Taborda e do 

Senhor Vereador Sérgio Sêco, a proposta que depois foi presente na Sessão de Câmara, foi 

subscrita pelo Senhor Vereador Sérgio Sêco. O Senhor Presidente referiu que não é pessoa de 

andar a colher louros, mas sim de louvar soluções partilhadas e que resultam do envolvimento 

de todos. Confessou que também não lhe agradou muito o texto que saiu na imprensa local e 

que não havia necessidade disso. Referiu que na assembleia da Cooperativa deixou bem claro 

que a proposta era da Câmara Municipal e não do Miguel Baptista, Presidente da Câmara 

Municipal. Frisou que era da Câmara e que havia o envolvimento do Senhor Deputado José 

Taborda e do Senhor Vereador Sérgio Seco. Disse que agora nada interessava quem tinha ou 

não descoberto a solução, mas que no passado foi perdida uma oportunidade de 

financiamento e que tem na sua posse um processo que poderá facultar aos senhores 

deputados e que refere que em 30 de abril de 2012, foi feita uma informação ao executivo 

em funções à data, que informava de uma medida que previa um investimento até 200 mil 

euros do PRODER, de Conservação e Valorização do Património Natural onde a reabilitação do 

lagar tinha perfeito enquadramento. O que aconteceu foi que a Câmara em parceira com a 

Cooperativa, ou ajudando a Cooperativa, ou adquirindo o lagar, poderia e bem ter usado esta 

candidatura do PRODER. Informou que agora estão à procura de um lugar onde ir buscar 

dinheiro para reabilitar o lagar, sendo agora a Câmara a dona da obra. Por fim, disse que não 

podia deixar de agradecer publicamente, o envolvimento do Senhor Deputado e do Senhor 

Vereador no processo do lagar. ------------------------------------------------------------------------------   

Sobre o quiosque eletrónico, referiu que não sabe se se pode resolver, uma vez que se 

pode resolver e depois o Senhor Deputado vai para os jornais dizer que “descobriu o ovo de 

colombo”, pelo que não sabe se isso se vai resolver. ----------------------------------------------------  

Sobre a intervenção da deputada Verónica Simões, disse que ou não passou de uma 

brincadeira de carnaval ou então não tem palavras. Disse que efetivamente vivemos em 

democracia, fez-se democracia exercendo o direito e uma vontade de manter uma proposta 

quando o destinatário se recusava a receber essa proposta. Disse que nunca o faria. Referiu 

que poderia apresentar a proposta, mas que depois do que aconteceu a teria retirado, mas 

efetivamente isso são questões que ficam com quem as pratica e que se calhar isto não 
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passou efetivamente de uma brincadeira de carnaval. Realçou o ato de grande nobreza, de 

grande caráter e humildade do Deputado João Branco, tendo-o felicitado por isso. --------------  

Sobre a intervenção do Deputado Reinaldo Couceiro, referiu que há dias passou em 

Semide e verificou que já havia alguma iluminação. Disse que todos sabem que após algum 

tempo de escuridão ela foi reposta na totalidade e que provavelmente agora devem-se ter 

fundido algumas lâmpadas, mas que irão ser repostas. Sobre as questões referidas no que toca 

à estrada Semide/Senhor da Serra e sobre o pavimento das Canas, os técnicos têm o projeto 

numa fase final e que apenas se trata de uma questão burocrática de concurso para lançar a 

empreitada de reposição da camada de desgaste. -------------------------------------------------------  

Sobre as verbas para as Juntas de Freguesia, deixou bem claro que os valores foram 

acordados e foram aceites pelas Juntas de Freguesia e respeita uma regra de equilíbrio que 

tem por referência o FEFE. Referiu que por exemplo Lamas e Vila Nova que são freguesias 

mais pequenas em temos de população e em termos de território, não seria possível dar o 

mesmo a todas as juntas porque elas não têm a mesma área e não servem a mesma 

população. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Deputado Carlos Santos, agradeceu o alerta ao programa de 

adesão da UNICEF enquanto concelho amigo das crianças e que está em crer que iremos estar 

em particular destaque por todas as políticas que a Câmara tem levado por diante, quer 

sejam as novas, quer sejam as que já vinham de trás e que deram continuidade e que 

tentaram melhorar, mas que irão ser aspetos positivos em termos deste programa de 

concelho amigo das crianças. Disse que não são só politicas relacionadas com as crianças, mas 

também com os jovens e com os menos jovens. ----------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção da Senhora Deputada Celeste Cardoso e sobre as questões em 

termos de investimento, nomeadamente a colocação das guardas de segurança, referiu que se 

calhar para colocar as guardas de segurança em todas as estradas municipais do concelho 

onde elas são necessárias, provavelmente não iria sobrar mais dinheiro para por exemplo, 

pavimentações. Referiu que está para avançar a pavimentação da estrada até ao limite do 

concelho pelo Espinho, a das Canas. Disse que tem conhecimento que os serviços estão para 

avançar com a colocação em alguns troços, nomeadamente em Semide, Vila Nova e 

Gondramaz. Disse que não são todos os troços onde são necessários, mas que se tem de atuar 

em função das prioridades. -----------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o Centro de Bem estar Animal, disse que não é nenhuma inconfidência o gosto 

que ambos têm pelos animais, pelo que partilha com as preocupações da Senhora Deputada. 

Informou que saiu legislação no sentido de que os municípios, ou agrupados, ou 

individualmente devem, num prazo curto, ter centros de acolhimento animal. Disse que o 
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local que estava definido para esse investimento é a Zona Industrial onde existe já uma área 

definida no Plano de Pormenor para esse efeito. Disse que o que lamenta profundamente é 

que os governos colocam a legislação cá fora, nomeadamente este Decreto-lei, transferem 

mais responsabilidade para as Câmaras Municipais sem o devido englobe financeiro para que 

as Câmaras possam investir nessa nova competência. Referiu que o investimento é muito 

significativo, não só para a construção, como depois para a manutenção de funcionamento e 

que a Câmara terá que suportar. ----------------------------------------------------------------------------  

Sobre o encontro anual de coletividades, disse que é uma proposta a considerar até 

no grupo de trabalho do Regulamento, tendo desafiado a Assembleia para que cada bancada 

indique um elemento para que em conjunto com a Câmara se leve por diante a tarefa de 

revisão do Regulamento. Informou que este ano já foi presente em sessão de câmara, mas 

que será uma boa altura avançar com esse processo de revisão e de correção do Regulamento 

melhorando aquilo que há de menos bom, procurando que ele seja mais justo e mais 

equilibrado não só para as coletividades desportivas, mas também para as atividades 

culturais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o parque industrial de Vale de Marelo, efetivamente foi uma opção da Câmara 

Municipal já há alguns anos, mas na sua opinião não há forma legal de o transformar noutro 

fim, em virtude de financiamento comunitário e portanto terá que ser para o fim que foi 

construído e que convinha é que um ou dois lotes fossem utilizados e com isso talvez atrair 

mais empresas para lá. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre as instalações sanitárias, referiu que tem informação do Vereador que existe no 

Parque de Merendas umas instalações sanitárias, que já foram construídas há alguns anos e 

que estão a ser cuidadas pelos elementos do Santuário do Senhor da Serra. Disse que são 

sempre disponibilizados pontos de água para apoio aos peregrinos nos mesmos parques, mas 

que algumas melhorias que a Câmara possa vir a fazer irão sendo executadas. --------------------  

Sobre a nota que deixou sobre a conferência de imprensa do Carnaval, disse que a 

informação que tem é que o email foi enviado, mas que por qualquer anomalia não terá 

chegado ao destinatário. --------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a questão da intervenção da Deputada Margarida Rodrigues, informou que não 

se iria pronunciar pois envolve uma questão diretamente relacionada com a mesa. --------------  

Mencionou que a Deputada Dulce Caetano fez referência ao Mercadinho de Natal 

organizado pela Junta de Freguesia de Miranda do Corvo. Referiu que iria deixar uma palavra, 

em nome de toda a Câmara, não só ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Miranda do 

Corvo, mas também aos restantes: de Semide, de Vila Nova e de Lamas, porque efetivamente 

tem-se observado um crescimento sustentado nas atividades que organizam ao longo do ano. 
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Referiu que é muito gratificante para a Câmara Municipal verificar que o apoio que a Câmara 

dá em termos logísticos e/ou financeiro tem o seu retorno, pelo que ficou muito grato pelo 

trabalho que têm feito. Referiu que o Mercadinho é um evento novo, criado pelo Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Miranda do Corvo e que tem sido um grande sucesso. -----          

Renovou o pedido de desculpas sobre o parque infantil, referindo que muitas vezes as 

burocracias atrasam mais umas semanas o início das obras. Disse que ela já deveria ter 

começado, mas que a empresa não colocou na plataforma os documentos como deveria e teve 

que se dar mais um prazo. ------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova, 

nomeadamente sobre a iniciativa “Pinheiro de Natal” e também à candidatura que se está a 

preparar às “Sete Aldeias Maravilhas de Portugal”. Disse que aqui há que realçar algo muito 

importante que já foi referenciado, que é reconhecer o papel que a Câmara teve no passado 

quando avançou com a requalificação do Gondramaz no âmbito da adesão à Rede de Aldeias 

do Xisto e que por esse trabalho feito, permite hoje criarmos mais valor e darmos 

continuidade a esse trabalho. Disse que reconhece esse trabalho na presença da Senhora 

Deputada que era então Presidente da Câmara, avançou com esse trabalho e que por isso 

hoje se pode dar continuidade a esse trabalho e que quando as coisas são bem-feitas há que 

reconhecer e fica bem reconhecer quando os executivos em funções obtêm bons resultados. 

Sobre a Deputada Madalena Barbeiro, reconheceu o sucesso do desfile de carnaval e o 

que espera é que esteja bom tempo para o próximo desfile e que possamos ter um corso com 

a animação do anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção da Deputada Fátima Ramos e sobre os resultados do índice de 

transparência municipal, referiu que não sabe se a incoerência é da senhora Deputada, ou se 

é dos seus companheiros de Coimbra. Disse que em Coimbra utilizam resultados do índice de 

transparência para criticar a Câmara porque teve um mau resultado e em Miranda já acham 

que como os resultados foram bons, esses resultados não prestam ou que a metodologia não 

será a correta. Referiu que o que interessa relevar é reconhecer a progressão e a melhoria 

contínua de resultados no que toca ao índice de transparência municipal que é determinado 

por uma entidade completamente isenta e transparente na sua atividade e que colocou 

Miranda no ranking como melhor concelho do distrito ou da região, e no 14.º a nível nacional. 

Disse que isso é resultado de um trabalho contínuo e acima de tudo dos colaboradores mais 

diretos que estão envolvidos nesse processo. -------------------------------------------------------------  

Sobre a referência ao baixo investimento, disse que os resultados falavam por si. Disse 

que em termos de investimento, não o podemos comparar com o investimento de Coimbra 

que tem um orçamento dez ou vinte vezes superior ao de Miranda. Disse que o que interessa é 
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a percentagem e investimento e que em percentagem de investimento os resultados são o 

que são e são indesmentíveis. Disse que é certo que há muito investimento que já deveria ter 

sido feito há muito tempo atrás. Disse que quando a Senhora Deputada refere que se 

desperdiçou dinheiro, já se teve o exemplo com a questão da cooperativa, o qual se poderia 

ter tratado com uma candidatura em 2012. Referiu que em síntese ou a Senhora Deputada 

está baralhada ou anda muito indecisa. --------------------------------------------------------------------    

Referiu que o deputado João Branco referiu a questão das aldeias e a iniciativa do 

vídeo “Portugal 150 segundos” que está a levar o nome de Miranda de uma forma abrangente 

procurando cobrir todo o território, todas as instituições, tudo em termos de património mais 

valioso. Disse que é mais publicidade que se faz a Miranda do Corvo e que atraem mais 

pessoas com essas iniciativas. Agradeceu as palavras do deputado João Branco, não só nas 

questões anteriormente referidas, mas também na Escola de Talentos que teve financiamento 

comunitário, que vai ser um equipamento de formação dos jovens na área das artes, 

nomeadamente da música, salientando que a Casa das Artes é uma casa de espetáculos e a 

Casa de Talentos é uma casa de formação. Disse que este equipamento irá suprir uma lacuna 

que temos, não na questão da oferta formativa que já existe na área da música na 

Filarmónica e no Grupo Recreativo Mirandense, mas não tem as condições mínimas aceitáveis 

para o número de alunos e diversidade de oferta formativa que já tem. ----------------------------  

Por fim referiu que toda a gente se associa à proposta do Presidente da Assembleia 

Municipal, a qual foi aprovada por unanimidade, em termos da atribuição de Voto de Louvor 

pelo trabalho feito pelo Filhos do Palco. -------------------------------------------------------------------    

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 

Não houveram intervenções. -----------------------------------------------------------------------  

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

Administrativo, o Deputado Fernando Ferreira Araújo, comunicou o seu impedimento nos dois 

pontos seguintes, em virtude de ser Presidente da Junta de Freguesia de Miranda do Corvo. ---  

Ponto 6 - Adenda ao Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e 

a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo. Deliberação de Câmara de 17 de 

fevereiro de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------  

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

de Câmara que informou que as oito adendas (quatro adendas aos Acordos de Execução e 

quatro adendas aos Contratos Interadministrativos), não são mais do que a atualização dos 

valores em função do FEFE e que inclusivamente os valores já se encontravam inscritos na 

proposta de Orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Referiu que era sua intenção deixar uma ressalva e um compromisso aos senhores 

presidentes da Junta de Freguesia. Disse que se os Contratos Interadministrativos tiverem 

uma boa execução como tiveram em 2016, era sua intenção de levar uma proposta à Câmara 

e à Assembleia Municipal, de eventual reforço dos Contratos Interadministrativos. ---------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 6 - Adenda ao Acordo de 

Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo. 

Ponto 7 - Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Miranda do Corvo. Deliberação de Câmara de 17 de fevereiro de 

2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 7 - Adenda ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Miranda do Corvo. ---------  

O Deputado Fernando Ferreira Araújo, regressou aos trabalhos. ----------------------------  

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

Administrativo, o Deputado João Caetano, comunicou o seu impedimento nos dois pontos 

seguintes, em virtude de ser Presidente da Junta de Freguesia de Lamas. --------------------------  

Ponto 8 - Adenda Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a 

Freguesia de Lamas. Deliberação de Câmara de 17 de fevereiro de 2017 -------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 8 - Adenda Acordo de 

Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a Freguesia de Lamas.--------------------------  

Ponto 9 - Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Lamas. Deliberação de Câmara de 17 de fevereiro de 2017 ---------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 9 - Adenda ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Lamas. -----------------------  

O Deputado João Caetano regressou aos trabalhos. --------------------------------------------  

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

Administrativo, o Deputado José Alexandre, comunicou o seu impedimento nos dois pontos 

seguintes, em virtude de ser Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova. ----------------------  

Ponto 10 - Adenda ao Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo 

e a Freguesia de Vila Nova. Deliberação de Câmara de 17 de fevereiro de 2017-----  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 10 - Adenda ao Acordo de 

Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a Freguesia de Vila Nova. ----------------------  

Ponto 11 - Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Vila Nova. Deliberação de Câmara de 17 de fevereiro de 2017 -----  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 11 - Adenda ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Vila Nova. -------------------  
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O Deputado José Alexandre regressou aos trabalhos. ------------------------------------------  

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

Administrativo, o Deputado João Carvalho, comunicou o seu impedimento nos dois pontos 

seguintes, em virtude de ser Presidente da Junta de Freguesia de Semide e Rio de Vide. -------  

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

e a União de Freguesias de Semide e Rio de Vide. Deliberação de Câmara de 17 de 

fevereiro de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 12 - Adenda ao Acordo de 

Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a União de Freguesias de Semide e Rio de 

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

Ponto 13 - Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na União de Freguesias de Semide e Rio de Vide. Deliberação de Câmara de 17 de 

fevereiro de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 13 - Adenda ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na União de Freguesias de Semide e Rio de 

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

O Deputado João Carvalho regressou aos trabalhos. -------------------------------------------  

Quando os trabalhos iam neste ponto ausentou-se dos trabalhos a Deputada Madalena 

Barbeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Proposta de Aquisição de Serviços de Revisão Legal às Contas Anuais do 

Município, de acordo com o previsto no art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro: proposta n.º 14/P/2017. Deliberação de Câmara de 22 de fevereiro de 

2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que informou que a proposta é algo que todos os anos é presente na reunião e que 

inclusivamente a empresa mantém-se a mesma desde o início pois tem feito um bom trabalho 

e os técnicos são competentes, pelo que se propõe manter basicamente a contratação com o 

ROC desta aquisição de serviços à mesma entidade. ----------------------------------------------------  

Informou que nos termos da lei, além da aprovação na Câmara (não pelo valor da 

prestação de serviços, mas pelo teor) carece também de aprovação na Assembleia Municipal.  

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, o Ponto 14 - Proposta de Aquisição 

de Serviços de Revisão Legal às Contas Anuais do Municipio, de acordo com o previsto no art.º 

77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro: proposta n.º 14/P/2017. --------------------------------  

Ponto 15 - Mapa de fluxos de caixa e mapas de execução orçamental: proposta n.º 

10/P/2017. Deliberação de Câmara de 22 de fevereiro de 2017 -------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

que informou que a proposta apresentada foi preparada pelos serviços da área financeira e 

que a aprovação dos mapas, visam permitir a pré-aprovação do saldo de gerência nos termos 

legais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com oito abstenções dos Deputados da 

Coligação PPD/PSD – CDS/PP “Miranda não Pode Parar”, o Ponto 15 - Mapa de fluxos de caixa 

e mapas de execução orçamental: proposta n.º 10/P/2017. -------------------------------------------  

Ponto 16 - Primeira Revisão Orçamental para o ano de 2017. Deliberação de 

Câmara de 22 de fevereiro de 2017 -------------------------------------------------------------  

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

que informou que poderiam achar o saldo de gerência de 2.147.693,98 muito elevado, mas 

que não nos podemos esquecer que algum deste dinheiro não é nosso. Referiu que existe um 

processo bastante transparente e assumido que crê que vá aparecer dentro de algum tempo, 

com as Águas do Centro Litoral. Informou que a Câmara se está a defender em virtude das 

faturações extremamente elevadas, nomeadamente no tratamento de efluentes, pelo que 

cerca de 1/3 é para reforço de despesas correntes e que o restante, cerca de 1,4 milhões é 

para reforço em termos de dotação orçamental do lado do investimento, dotando 

adequadamente projetos que estavam no orçamento mas que ainda não tinham dotação 

orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com oito abstenções dos Deputados da 

Coligação PPD/PSD – CDS/PP “Miranda não Pode Parar”, o Ponto 16 - Primeira Revisão 

Orçamental para o ano de 2017. -----------------------------------------------------------------------------  

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

Ramos, que apresentou a seguinte Declaração de Voto: ------------------------------------------------  

“Abstemo-nos, não porque estejamos contra o procedimento, pois o que queremos é 

que esta Câmara execute e faça obra, mas porque se existem projetos com os quais 

concordamos que sejam reforçados, mas existem outros projetos que fazem parte da 

estratégia desta câmara os quais nos oferecem dúvidas. Apenas por isso, adotamos a mesma 

votação do orçamento.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal declarou-se impedido, assumiu a Presidência 

dos trabalhos a Deputada Etelvina Luís. --------------------------------------------------------------------  

Ponto 17 - Proposta de constituição de direito de superfície: Proposta n.º 

13/P/2017. Deliberação de Câmara de 22 de fevereiro de 2017 -------------------------  

A Presidente da Assembleia Municipal em exercício, deu a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara que informou que a proposta apresentada traduz-se na constituição de 
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direito de superfície do art.º 9720 sito no Barreiro - Quinta da Botica, descrito na matriz 

predial rústica e na Conservatória sob o n.º 8760 pelo prazo de 51 anos. Informou que o 

investimento do Lar está dependente desta área. -------------------------------------------------------  

A Deputada Celeste Cardoso informou que não podia deixar de se congratular com o 

projeto do Lar de Idosos e também com as vertentes de creche e apoio social. Disse que é um 

projeto muito importante para a freguesia e que em termos pessoais e como Deputada irá 

votar favoravelmente salientando mais uma vez que a Santa Casa da Misericórdia tem 

finalmente os terrenos necessários para poder avançar com o projeto que será uma mais-valia 

para todo o concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 17 - Proposta de 

constituição de direito de superfície: Proposta n.º 13/P/2017. ---------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal regressou aos trabalhos ---------------------  

Ponto 18 - Declarações no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro. Deliberação de Câmara de 3 de fevereiro de 2017 ----------------------------  

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

que informou que, nos termos legais e como consta da informação, existem duas declarações: 

uma que basicamente declara que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de 

dezembro do ano anterior se encontram devidamente registados na base de dados central dos 

encargos plurianuais e a declaração que identifica de forma individual todos os pagamentos 

em atraso, existentes a 31 de dezembro do ano anterior. ----------------------------------------------   

A Assembleia Municipal tomou conhecimento das Declarações no âmbito do artigo 15.º 

da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------  

Ponto 19 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

Não houveram intervenções. -----------------------------------------------------------------------  

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

que declarou o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------  

“Acresce como já disse, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal não propôs que 

a Assembleia Municipal autorizasse a associar-se à Associação Nacional de Assembleias 

Municipais, mas se o tivesse feito, eu de imediato alertaria a Assembleia Municipal para as 

consequências jurídicas de uma tal deliberação que seria nula nos termos da lei supra 

esplanada e se assim tal proposta fosse colocada à votação, eu votaria contra, voto esse que 

aliás deixei bem vincado na exposição que fiz e aconselharia não só a minha bancada, bem 

como toda a Assembleia a votar porque tal proposta, ainda que fosse aprovada, nunca o seria 

por unanimidade, pois para nós sempre contaria como um voto contra. De seguida e ao abrigo 

do disposto nos art.º 29.º alínea c e 30.º do Regimento, emitiria uma Declaração de Voto 
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explicando que havia votado contra não porque me opusesse à participação do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal à aludida Associação, mas sim porque a sua participação 

na mesma, não tendo qualquer autorização, sob pena de se violar o seu direito fundamental à 

liberdade de associação. Mas como já disse a Assembleia Municipal de 30/06/2016, não só não 

aprovou por unanimidade a proposta de autorizar o Senhor Presidente a fazer parte, como 

essa proposta nunca foi posta à votação. A Assembleia Municipal aprovou sim por 

unanimidade, a proposta do Senhor Presidente de retirar o ponto 7 da Ordem de Trabalhos e 

tomou conhecimento da intensão do Senhor Presidente fazer parte dessa Associação. Ora, de 

acordo com o art.º 34.º do Código do Procedimento Administrativo e art.º 42.º do Regimento, 

ao constar da ata da sessão ordinária de 30/06/2016 uma deliberação que na realidade não 

foi tomada, esta apresenta uma incorreção que necessita de ser corrigida, sob pena de 

violação dos art.º 34.º n.º 1.º do Código do Procedimento Administrativo e 42.º n.º 1 do 

Regimento. Como tal, devemos por isso corrigir e sanar o erro agora detetado para que a ata 

de 30/06/2016, deixe de conter o erro em causa, pelo que abrigo do disposto no art.º 29.º 

alíneas e) e d) do Regimento, proponho e requeiro a esta Assembleia Municipal a correção do 

erro em causa, substituindo o excerto que eu transcrevi pelo seguinte texto: “De seguida o 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu ter algumas dúvidas sobre a proposta 

apresentada, no entanto entendeu suscitar a discussão desta adesão ou não, uma vez que na 

sua opinião a Assembleia Municipal não deverá aderir a esta Associação. Concluo que face às 

dúvidas suscitadas deveria propor a retirada do ponto 7 da Ordem de Trabalhos e apenas dar 

conhecimento à Assembleia Municipal de que enquanto Presidente da Assembleia, vai fazer 

parte desta associação de Assembleias Municipais. A Assembleia Municipal aprovou por 

unanimidade a proposta do Senhor Presidente da Assembleia Municipal de retirar o ponto 7 da 

ordem de trabalhos” ou outro texto semelhante que exprima devidamente a deliberação que 

foi tomada na sessão ordinária de 30/06/2016. Advirto ainda esta Assembleia Municipal que 

não aprovar a correção aqui proposta da dita ata de 30/06/2016, além de violar os artigos n.º 

34.º n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo e 42.º no 1 do Regimento também 

contém uma deliberação nula, termos do art.º 161 n.º 1 e 2 da alínea d) do Código do 

Procedimento Administrativo e uma violação do direito fundamental previsto no art.º 41.º n.º 

1 da Constituição da República Portuguesa. Pelo que face ao exposto, e ao abrigo dos artigos 

29.º alíneas e) e g) do art.º 30.º ambos do Regimento, requeiro a esta Assembleia Municipal a 

correção da ata de 30/06/2016, nos termos supra propostos. -----------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal informou que a deliberação iria ser revista e 

corrigida se fosse esse o caso.--------------------------------------------------------------------------------   
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Por fim o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação da ata 

em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------  

E sendo vinte e uma horas e quarenta minutos, o Presidente da Assembleia Municipal, 

declarou encerrada a sessão, a qual se lavrou a presente ata que será previamente distribuída 

a todos os membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. ----------------------------  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

____________________________________________ 
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