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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 30-11-2017  

 

Aos trinta dias do mês de novembro 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 - Tomada de posse dos membros eleitos que não tomaram posse no Ato de 

Instalação ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 21.09.2017 -------------------------  

Ponto 4 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 16.10.2017 -------------------------  

Ponto 5- Intervenção do Público -----------------------------------------------------------------  

Ponto 6 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

Regimento da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo ---------------------------------  

Ponto 7 - Eleição dos Deputados Intermunicipais e Suplentes para integrar a 

Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte ---------------------------------------  

Ponto 8 - Eleição de quatro cidadãos eleitores para a Comissão Alargada de 

Proteção de Crianças e Jovens, de acordo com a alínea l do art.º 17.º da Lei 

n.º147/99 de 1 de setembro ----------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Eleição do Presidente da Junta de Freguesia, em representação das 

freguesias do concelho, para integrar o Conselho Municipal de Educação, de 

acordo com o art.º 5,º da Lei n.º 41/2003 de 22 de agosto --------------------------------  

Ponto 10 - Eleição do membro da Junta de Freguesia para a composição da 

Assembleia distrital, de acordo com a alínea b) do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 5/91 

de 8 de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Regimento do Conselho Cinegético Municipal / Nomeação de Autarca da 

Freguesia-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Designação dos membros para integrar a Comissão Municipal de Saúde 

Ponto 13 - Designação dos membros para integrar a Comissão da Toponímia ---------  

Ponto 14 - Projeto de Regulamento Municipal de Feiras, de Venda Ambulante, e 

Restauração ou Bebidas não sedentárias. Deliberação de Câmara de 17/11/2017 ---  
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Ponto 15 - Cancelamento da constituição do direito de superfície sobre a Quinta 

da Botica à Santa Casa da Misericórdia de Semide, constituição de novo direito de 

superfície sobre o artigo resultante da anulação da operação de destaque e 

cancelamento de cedências realizadas para o domínio público. Deliberação de 

Câmara de 17/11/2017 -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 16 - Lançamento da Derrama a cobrar no ano de 2018: proposta n.º 

8.P/2017. Deliberação de Câmara de 17/11/2017 -------------------------------------------  

Ponto 17 - Fixação da Participação variável no IRS a vigorar em 2018: proposta n.º 

9.P/2017. Deliberação de Câmara de 17/11/2017 -------------------------------------------  

Ponto 18 - Eleição do Representante das Juntas de Freguesia como Delegado ao 

XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses ----------------------  

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

Informou que a Ordem de Trabalhos tinha dois lapsos, nomeadamente que não 

constava da mesma a Informação do Presidente sobre a Atividade da Autarquia e que por isso 

a mesma ficaria agregada ao Período de Antes da Ordem do Dia. Relativamente ao Ponto 10 - 

Eleição do membro da Junta de Freguesia para a composição da Assembleia distrital, de 

acordo com a alínea b) do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 5/91 de 8 de Janeiro, sugeriu que o 

mesmo fosse retirado da Ordem dos Trabalhos, pois tal já não é necessário. ----------------------  

Seguidamente, deu por iniciados os trabalhos, seguindo os pontos da Ordem de 

Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 1 - Tomada de posse dos membros eleitos que não tomaram posse no Ato de 

Instalação ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do n.º 4.º do art.º 76.º da Lei 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, tomou posse Verónica do Nascimento Simões, solteira, de 29 

anos, residente em Rua Dr. Carlos Alberto Mota Pinto, Lote 1 4.º dto 3220-201 Miranda do 

Corvo, portador do Cartão de Cidadão n.º 13380445 3 ZY4, emitido pela Republica 

Portuguesa, Válido até 23/09/2019. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

serviços da Secretaria do Município, onde pode ser consultado, assim como as atas das 
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reuniões da Assembleia Municipal, nos termos do art.º 30 da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

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

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 21.09.2017 -------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrogou os Senhores Deputados, se, 

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

a leitura, o Senhor Presidente questionou os membros da Assembleia sobre se queriam 

apresentar alguma sugestão de alteração ou correção. -------------------------------------------------  

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

sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

Os Deputados Sónia Clarinda Paiva Carvalho Cancela, Miguel António Bastos Brandão, 

Marisa Manuela Simões Pedroso, Joana Marçalo de Paiva, João Maria Montezuma Carvalho de 

Sá Marta, Rita Alexandra Caetano dos Santos, José Miguel Ramos Ferreira, Carlos Simões da 

Silva, Nancy Isabel Lopes Rodrigues, Verónica do Nascimento Simões e Joel Barata não 

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

Ponto 4 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 16.10.2017 -------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrogou os Senhores Deputados, se, 

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

a leitura, o Senhor Presidente questionou os membros da Assembleia sobre se queriam 

apresentar alguma sugestão de alteração ou correção. -------------------------------------------------  

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

sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

Os Deputados Verónica do Nascimento Simões, José Miguel Ramos Ferreira e Joel não 

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

Ponto 5- Intervenção do Público -----------------------------------------------------------------  

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

Correia que referiu que após o 25 de abril, este foi o ano em que se verificaram mais 

tragédias em Portugal, quer através da seca quer através dos incêndios que assolaram o país.   

Perante os factos apresentados, disse ter algumas questões para colocar ao Senhor 

Presidente de Câmara, nomeadamente se estava garantida e salvaguarda a prevenção dos 

incêndios em Miranda do Corvo, mas que na sua opinião não estará. Disse que bastava olhar 

para os terrenos que colocam em risco a vida de determinadas pessoas, nomeadamente o 

terreno perto do Pavilhão Gimnodesportivo, ou o terreno na Alameda das Moitas, junto da 

ADFP, ou o terreno da Câmara com árvores secas e apodrecidas perto de um depósito de gás, 

entre outros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Sobre a questão da seca, disse que esta, se prende muito com o consumo de água, 

pelo que questionou o Senhor Presidente de Câmara se iria seguir o mesmo Regulamento de 

Taxas, Preços e outras Receitas, nomeadamente na parte das águas e saneamento, e em 

concreto na parte dos benefícios que este Regulamento concede a pessoas de baixos 

rendimentos, referindo que estes benefícios contribuem para o consumo desmesurado de 

água. Disse que é uma aberração uma pessoa cujo rendimento mensal é de 1.000 

euros/mensais possa beneficiar da isenção das tarifas fixas. Disse que era a altura certa para 

modificar o sistema acabando com as isenções, colocando taxas mais baixas e aumentando a 

água em diversos escalões. Referiu que é assim que se prevê a seca e não permitindo que 

pessoas de mil euros fiquem isentas do pagamento de taxas, mas que depois gastam água 

abundantemente a regar jardins, a lavar automóveis e a encher piscinas com água da rede 

pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou referindo que o condomínio Torre do Sol, apresentou um requerimento na 

camara em 19/01/2016, a solicitar a colocação de uma placa de sinalização junto à entrada 

da ponte que dá acesso ao condomínio, pelo que questionou se é necessário tanto tempo para 

colocar lá a referida placa de sinalização. Disse que pelo menos, por uma questão de respeito 

e educação pelo prédio que mais contributo dá ao município em termos de IMI, merece uma 

resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim, disse que ouviu dizer que a EDP está a tentar remover todos os candeeiros 

instalados em sistema de pedra para candeeiros metálicos. A ser verdade, questionou porque 

não se procede à substituição dos candeeiros que em caso de acidente podem partir 

provocando acidentes gravíssimos. --------------------------------------------------------------------------  

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

Sol, que depois de cumprimentar os presentes lembrou que já há quase oito anos que não 

existe comboio. No entanto congratulou-se pelo facto do ramal entre Covilhã e Guarda, e 

devido à forma como a obra foi intervencionada, prevê-se que a recuperação total esteja já 

concluída em 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Congratulou-se ainda pela renovação total da linha da Beira Baixa, numa extensão de 

36 km, nomeadamente porque se trata mesmo de comboio tal como se pretende para a linha 

da Lousã. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desejou que de uma vez por todas a Assembleia Municipal possa contribuir para que 

desapareça do nosso léxico o termo “Metro-Mondego”. Disse que, tal como já foi referido 

várias vezes, a Câmara Municipal deve tomar uma posição drástica sobre este assunto e não 

deve andar a contribuir para este engano. Disse que estamos perante um roubo à região, às 

pessoas e às empresas e que independentemente de outros fatores que existem à volta da 
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empresa “Metro-Mondego”, desde a má gestão de fundos e utilização indevida de cartões, ou 

seja, fatores que devem ser criticados, mas que na sua opinião, têm sido apaparicados e 

continua-se a manter uma empresa que é desonesta. Referiu que espera que seja a autarquia 

de Miranda do Corvo a afastar-se de algo que é nefasto e que tem impedido que a nossa 

região em especial Miranda do Corvo tenha um desenvolvimento económico e social 

compatível com aquilo que todos nós desejamos. --------------------------------------------------------  

Referiu que no dia 2 de dezembro fará 8 anos que as pessoas e empresas deixaram de 

ser servidas condignamente, pelo que o Movimento “Lousã pelo Ramal” vai levar a efeito 

junto da estação da Lousã uma atividade de protesto. Disse que para Miranda estarão 

previstas outras atividades que serão oportunamente anunciadas. -----------------------------------  

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

Falcão, que depois de cumprimentar os presentes disse ser a proprietária da “Loja do Sr. 

Falcão” na Pereira, loja que foi fundada pelo seu bisavô em 1878 e que comemorou 

recentemente 139 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou dizendo que no dia 15 de maio, entregou um requerimento na Câmara 

Municipal para solicitar a colocação de quatro placas sinaléticas com indicação da Loja do Sr. 

Falcão. Como não obteve resposta, disse que esteve presente no dia 15 de setembro numa 

sessão de Câmara onde voltou a falar no mesmo assunto e onde solicitou a resposta ao seu 

requerimento de 15 de maio, reforçando o facto de ser verão de se encontrarem no concelho 

muitos turistas. Disse que o Senhor Presidente da Câmara lhe informou que nesse mesmo dia 

iria ter uma resposta. Disse que como tal não aconteceu, no dia 15 de novembro, dirigiu-se 

aos serviços e solicitou o livro de reclamações onde voltou a apresentar a sua indignação e o 

seu protesto por nada lhe ter sido informado. Informou que por isso, passados seis meses e 

meio, veio a esta reunião da Assembleia Municipal e continua sem qualquer resposta. Referiu 

que na sua opinião se trata de uma perseguição politica e que seis meses e meio para 

despachar um requerimento para colocação de placas é um bocadinho demais. Referiu que a 

Loja do Sr. Falcão é uma loja histórica e merece um pouco de apoio desta autarquia pelo que 

espera que rapidamente seja deferido o seu pedido. ----------------------------------------------------  

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

Luís Mendes, que depois de cumprimentar os presentes, solicitou que os presidentes de 

Câmara acabem de uma vez por todas com a sociedade “Metro-Mondego” e que devem lutar 

para retirar a linha da Lousa do “Metro-Mondego”. Disse que há vários anos, todos os 

presidentes de Câmara foram contra o comboio e que inclusivamente o Presidente da Câmara 

de Coimbra na altura, queria fazer a estação nas Carvalhosas, ou seja, a linha terminava ali e 

depois o transporte era feito em autocarros. Referiu ainda que também o presidente da 
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Câmara da Lousã, teve intensão de terminar a linha na Lousã e fazer o transporte dos 

passageiros da Lousã/Serpins em autocarros. -------------------------------------------------------------  

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

Francisco que depois de cumprimentar os presentes, disse que não nos podemos esquecer 

que foi há dois anos que esteve previsto o prazo para a implementação da modernice e que a 

forma como isto tem sido conduzido é vergonhoso. Disse que no dia 17 de setembro, foi 

levado a cabo em frente à camara uma tribuna pública, onde estiveram presentes mais de 200 

pessoas incluindo autarcas e deputados. -------------------------------------------------------------------  

Informou que a linha do Leste, reiniciou o transporte de passageiros no início de 

setembro e que a reposição do troço da Beira Baixa entre Coimbra e Guarda está em marcha. 

Referiu ainda a remodelação da linha da Beira Alta. ----------------------------------------------------  

Disse que nunca devem dizer que o problema é falta de dinheiro porque arranja-se 

dinheiro para tudo o que se quer. ---------------------------------------------------------------------------   

De seguida congratulou-se com a eletrificação da linha do Minho, e que na sua 

opinião, significa que quando as pessoas querem, nomeadamente os autarcas, os projetos 

avançam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que em 2016 a Assembleia da Republica, deliberou a extinção do Metro 

Mondego, mas o que é certo, é que tudo continua na mesma e que cada mês que isto é 

empurrado para a frente alguém é beneficiado com a situação. --------------------------------------  

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

Conceição, que depois de cumprimentar todos os presentes, disse que a linha da Lousã é uma 

obra muito importante e que a todos deve preocupar. Disse que é uma obra secular e que se 

recorda de uma tia sua que andou a trabalhar na linha, que quando chegava a casa sentia-se 

muito cansada e que se ainda fosse viva teria hoje 120 anos. Referiu que é uma obra que faz 

muita falta a Miranda do Corvo, quer ao comércio, quer à indústria. Disse que o transporte de 

passageiros do modo como se faz atualmente através dos autocarros, não está de acordo com 

o século XXI. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que se trata de uma obra muito importante para todos, especialmente e na 

sua opinião, para os filhos e para os netos. ----------------------------------------------------------------  

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

da Câmara Municipal, que depois de cumprimentar todos os presentes começou por 

responder às questões apresentadas pelo Munícipe Luís Correia. No que toca aos incêndios, 

disse que todos deveríamos estar muito honrados pelo Serviço de proteção civil de Miranda do 

Corvo, salientando o trabalho particularmente difícil que enfrentaram no ano 2017. Disse que 
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foi sem dúvida um trabalho de excelência e que por isso todos nós devemos congratular pelos 

resultados alcançados. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que como todos se recordam a zona norte do concelho foi fustigada por um 

grande incendio, para o qual a Câmara desencadeou um processo de apoio e que está em fase 

de aprovação, nomeadamente a viveiristas e outros agricultores, todavia a grande tragédia 

que varreu muitos concelhos do nosso país não atingiu Miranda do Corvo com essas 

proporções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à prevenção, salientou o trabalho que foi executado. Referiu as 

condições completamente adversas do incendio do dia 15 de outubro em termos de 

temperatura, humidade e vento e que se tem surgido um incendio em Miranda do Corvo nesse 

dia também seria muito difícil de controlar devido a essas mesmas condições. --------------------   

Disse que os acontecimentos do dia 15 de outubro, acordaram o país para esta 

necessidade de combater esta situação a dois níveis, nomeadamente com a prevenção 

(limpezas quer pelos particulares, quer pelas entidades publicas) e por quem ocupa o 

território criando mecanismos fortes para que se fixe população nas zonas mais rurais. ---------  

Referiu que todos nos devemos envolver e em conjunto tentar resolver um problema 

que se criou durante décadas. -------------------------------------------------------------------------------   

Disse que subscreve as preocupações do munícipe, mas que tem confiança que as 

coisas vão mudar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à questão das tarifas da água, disse que registou a sugestão do munícipe 

que se prende com a Câmara Municipal reconsiderar a questão das isenções, desde que isso 

seja legal, mas que na sua opinião a isenção das tarifas fixas deve continuar a vigorar 

efetivamente para quem tem mesmo muitas necessidades e que provavelmente o valor que o 

munícipe falou estará um pouco elevado. -----------------------------------------------------------------   

Em relação à seca, informou que em Miranda do Corvo, foi possível resolver os 

problemas que surgiram em articulação com os Bombeiros Voluntários e que tirando uma 

situação muito pontual, não existiu falta de água.-------------------------------------------------------  

Sobre o pedido do Condomínio Torre do Sol, informou que vai verificar o ponto de 

situação. Disse que não concorda com o que o munícipe disse, uma vez que não se trata de 

falta de educação e que possivelmente existe uma falha nos serviços, falha essa que enquanto 

Presidente de Câmara a assume, mas que não se trata jamais de uma falta de educação. 

Referiu que conhece todos os colaboradores da Câmara Municipal e todos eles são e sempre 

foram pessoas corretas e educadas e portanto nunca terá existido qualquer falta de 

educação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sobre os postes de iluminação pública, referiu que desconhecia essa situação e que 

vai averiguar junto da EDP se existe alguma intensão de substituição desses candeeiros. -------   

Relativamente à intervenção da Dr.ª Filomena Falcão, referiu que de acordo com a 

informação que recolheu, o processo já foi analisado pelos serviços e que a questão da 

autorização para colocação da sinalética está praticamente resolvida. Disse que, 

desconhecendo se foi solicitado ou não, mas atento à história que está por trás da Loja do Sr. 

Falcão (desde que o parecer que estão a aguardar seja nesse sentido) é intensão da Câmara 

Municipal deliberar sobre a isenção do pagamento de qualquer taxa de aplicação dessas 

placas e que portanto é um reconhecimento por um estabelecimento que tem a sua história. 

Depois e publicamente, apresentou as desculpas pelo atraso nas respostas, mas que 

de modo algum se trata de qualquer tipo de perseguição política, frisando que a Dr.ª 

Filomena Falcão o conhece perfeitamente e sabe que não se trata disso. --------------------------  

Sobre as intervenções sobre o Ramal da Lousã, disse que sempre se esteve em 

sintonia quer na Câmara Municipal quer na Assembleia Municipal, bem como nas freguesias. A 

opinião de todos é que tivéssemos o comboio e a linha modernizada e todos preferiam uma 

solução ferroviária, ou até mesmo o metro ligeiro de superfície. Disse que recentemente foi 

apresentada a solução alternativa e que se encontram a aguardar novos desenvolvimentos, e 

que tem conhecimento (não formal) de que estão a ser desenvolvidas démarches da tutela e 

de restantes entidades envolvidas no processo de preparação de candidatura para 

concretização do projeto dentro dos prazos que foram aqui anunciados publicamente. Disse 

que ele próprio, no tempo oportuno tomará a decisão que politicamente entende ser correta 

perante o Governo e perante o partido. Salientou que para si em primeiro lugar está Miranda 

do Corvo, que esta situação é uma questão de honra e que Miranda do Corvo tem sido 

gravemente prejudicada no seu desenvolvimento. -------------------------------------------------------  

Recordou as palavras da D. Libânia quando disse que é importante para os nossos 

filhos e para os nossos netos, ou seja, para o futuro de Miranda do Corvo. -------------------------    

Disse que alguém referiu que a capacidade para resolver o problema era das câmaras, 

mas que isso não é verdade e que se isso fosse verdade já estava resolvido há muito tempo. --   

Salientou que esta infraestrutura foi o grande motor do desenvolvimento no seculo XX 

e que esta a prejudicar gravemente o desenvolvimento no início do seculo XXI. Referiu que 

todos estão em sintonia neste aspeto e que esta é a missão de todos e o grande objetivo é 

corrigir a grande injustiça que foi feita nos últimos anos. ----------------------------------------------     

Quando os trabalhos iam neste ponto, o Presidente da Assembleia Municipal informou 

que foi entregue na mesa um documento a informar que o Líder da Bancada do Partido 

Socialista é o Deputado José Mário Quaresma Gama. ----------------------------------------------------   
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Ponto 6 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

Regimento da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo ---------------------------------  

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

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

“Damos início a um novo ciclo político que está repleto de desafios. A complexidade e 

o sonho encheu-nos de esperanças e com imensa vontade de acrescentar qualidade, 

desenvolvimento e inovação ao nosso concelho numa perspetiva coletiva, é esse o nosso 

desejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta Assembleia deve ter um sentimento de responsabilidade para com quem assume funções 

municipais e um sentimento singular de poder servir os mirandenses com a democracia que 

nos legitimou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A bancada do Partido Socialista desafia a todos os deputados para quatro grandes 

linhas comuns: continuar a credibilizar o poder local alicerçado em duas práticas de rigor, 

transparência e igualdade; dinamizar e agilizar os serviços da Câmara; colocar os munícipes 

no centro da decisão, como princípio e fim último do nosso trabalho. 

O caminho que vamos traçar deve ser prudente e também financeiramente responsável e com 

valor acrescentado. --------------------------------------------------------------------------------------------  

As grandes mensagens apresentadas pelas forças políticas que se apresentaram às 

últimas eleições autárquicas devem a partir de agora, se unir em prol do desenvolvimento das 

nosso concelho. Porque todos nós, sentimos um enorme amor, por Miranda, e por isso 

devemos olhar o futuro sem medo e avançar, com muita confiança. Com a participação ativa 

mas unida no essencial do objectivo e interesse primário, a melhoria progressiva da qualidade 

de vida de todos os Mirandenses. ----------------------------------------------------------------------------  

Queria desejar por fim um cordial abraço a todos o meus amigos, agora eleitos 

deputados, todos sem exceção e espero que os próximos quatro anos sejam pautados por 

largos debates na discussão de projetos e ideias para o nosso concelho e esperamos que a 

discussão democrática que vamos travar (algumas com discordância, certamente) se traduzam 

em momentos de amizade e não de inimizade entre nós.” ---------------------------------------------  

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

Santos que depois de cumprimentar todos os presentes disse que fazia suas, parte das 

palavras do Deputado José Mário Gama e que também espera que estes quatro anos sejam 

anos de debate com grande elevação, sentido de justiça para Miranda e os mirandenses e que 

seja um mandato que se paute por uma grande solidariedade entre todos. ------------------------  

Depois solicitou ao Senhor Presidente de Câmara para que intercedesse junto das 

Infraestruturas de Portugal no sentido de verificar o que se passa com o troço da A13, 
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nomeadamente entre Lamas e Coimbra, pois o pavimento está em péssimo estado. Disse que 

existem lombas, desníveis e existem constantes situações que comprometem a segurança das 

viaturas que por lá circulam. Referiu que uma vez que ainda não ocorreu a consignação 

definitiva da obra, ainda se poderá fazer algo sem que isso custe assim tanto ao Estado. -------    

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

Marta, que depois de cumprimentar todos os presentes, disse que iria focar a sua intervenção 

nos incêndios florestais. Disse que os incêndios florestais são combatidos em duas frentes: na 

prevenção e no combate, pelo que lançou um repto ao executivo para que nas próximas 

assembleias informe o que foi feito na área da prevenção dos incêndios florestais. --------------   

Referiu que oferecia os seus préstimos para contactar os investigadores da 

Universidade de Coimbra que são diretores de centros e núcleos de investigação científica de 

incêndios florestais, para a realização de um congresso e que nos possam informar o que já 

foi feito noutros concelhos. -----------------------------------------------------------------------------------  

Informou que também poderia contribuir para o contacto com associações florestais 

de outros municípios que também foram afetados por esta calamidade. ----------------------------  

Disse que em primeiro lugar devemos fazer cumprir a lei e que isso é uma enorme 

mais-valia para a prevenção dos incêndios. Referiu que devem ser evidenciadas quais as áreas 

mais perigosas e o que foi feito em relação a isso. ------------------------------------------------------   

Disse que, na sua opinião, é pertinente a realização de um congresso com essas 

entidades, dispondo-se mais uma vez a realizar esses contactos. -------------------------------------  

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

Miguel Ramos, que depois de cumprimentar todos os presentes, disse que pessoalmente tinha 

uma ambição, provavelmente muito grande, mas que ambiciona que a Assembleia Municipal 

não seja um mero despejo de críticas ou de elogios e que seja antes um centro de propostas, 

onde de forma construtiva se possa construir algo e ajudar a melhorar o concelho. --------------     

De seguida questionou o Presidente da Assembleia Municipal sobre se tem prevista 

alguma revisão do Regimento da Assembleia Municipal e que a bancada que representa tem 

algumas propostas que gostava de fossem consideradas para essa revisão. Disse que na sua 

opinião, um processo de revisão do Regimento, deve ser participado por todas as bancadas. 

Referiu que se isso não acontecer, irão apresentar propostas que serão votadas em sede de 

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

Sobre a questão dos incêndios, e ouvindo o que disse o Senhor Presidente de Câmara e 

em resposta ao Munícipe Luís Correia, deixou um desafio ao Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal que seria a de realizar em Miranda do Corvo uma Assembleia Municipal 
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extraordinária sobre a questão da proteção civil, sendo as senhas de presença dessa reunião, 

doadas aos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo. -----------------------------------------------   

Depois sobre a linha da Lousã, disse que pessoalmente concorda com as ações que vão 

sendo feitas, independentemente de quem as faz. Referiu que o propósito da intervenção da 

Senhora Libânia, nos seus 81 anos, não foi atacar ninguém, foi apenas expor o problema de 

tal forma que a todos deve orgulhar. -----------------------------------------------------------------------  

Informou que a Metro Mondego Administração tem um único administrador executivo. 

Disse que de facto houve processos relativos à má gestão de cartões de crédito, mas que 

esses administradores já não fazem parte da administração há vários anos. Disse que é um 

erro em qualquer área de atividade, misturar uns pelos todos e que muitas vezes nas reuniões 

da Assembleia, parece que para algumas pessoas, há uma obsessão por uma determinada 

empresa, mas esta empresa cumpre ordens da administração e dos sócios e que como todos 

sabem o sócio maioritário é o Estado. Referiu que nesta mesma sala da Assembleia Municipal, 

esteve presente no período pré eleitoral um Ministro a prometer uma solução, mas que depois 

quando se verificou o orçamento apenas consta os mesmos 10 milhões de euros para os 

serviços alternativos que já têm oito anos. ----------------------------------------------------------------        

Sobre a Loja do Sr. Falcão, lamentou que a questão não esteja ainda resolvida e 

aproveitou para desejar os parabéns à Dr.ª Filomena Falcão, pelos mais de 100 anos 

esperando que continue a enaltecer o concelho com aquela loja. ------------------------------------  

Questionou o Senhor Presidente de Câmara sobre o processo das Águas do Centro 

Litoral e qual o valor que a empresa alega que a Câmara Municipal lhes deve. Perguntou se se 

confirma que já ultrapassamos os 10 milhões de euros de divida. ------------------------------------   

Sobre a toponímia, referiu que foi aprovado na reunião da Assembleia Municipal dar o 

nome do Senhor Reinaldo Couceiro ou do Mercado de Semide, ou do Parque de 

autocaravanismo, pelo que questionou o que já foi feito para atribuir o nome do Senhor 

Reinaldo Couceiro à toponímia do concelho. --------------------------------------------------------------   

Questionou também o ponto de situação da iluminação do Mosteiro de Semide, 

solicitando uma data concreta e não um pedido de desculpas por ainda não estar resolvida. ---  

Sobre a transferência de competências na área da educação, questionou o Senhor 

Presidente de câmara sobre a verba que tem de vir e se a autarquia está ou não preparada. 

Perguntou ainda qual o tipo de consequências que vêm deste tipo de transferência de 

competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Por fim, questionou de que forma foi feita a seleção dos fornecedores para a feira da 

Caça. Disse que teve conhecimento que houve uma refeição, servida a dezenas de pessoas, 

que foi servida por uma empresa de Tábua, pelo que perguntou se isso é verdade porque é 
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que não foi uma empresa de Miranda do Corvo a fazer essas refeições. Solicitou ainda ao 

Presidente da Assembleia Municipal, que solicite ao Senhor Presidente de Câmara todos os 

documentos relativos à contratação dentro da Feira da Caça.-----------------------------------------   

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

Filipe Martins, que apresentou a seguinte declaração: -------------------------------------------------  

“ 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O assunto que pretendo abordar prende-se com os incêndios que infelizmente 

fustigaram a região centro neste ano de 2017 e que afetaram o nosso concelho, embora numa 

escala que em nada se compara com os território de Pedrogão Grande ou Oliveira do Hospital. 

Foi de facto e a todos os níveis uma catástrofe que assolou estes territórios à qual 

ninguém pode ficar indiferente e que nos obriga, enquanto autarcas, a refletir e a tomar 

medidas urgentes. Medidas essas que não podem ficar no papel e têm necessariamente que 

ser implementadas no terreno efetivamente. Não podem ser adiadas, e não podemos enfiar a 

cabeça na areia como se nada se tivesse passado ou que as coisas se resolvam por si. É 

necessário muito trabalho, e muito dele passa por colaborações com as populações e agentes 

locais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Algumas destas medidas serão duras, mas é forçoso que se avance. -----------------------  

Se algumas medidas são duras, outras terão que passar por incentivos fiscais e não só, 

para que cenários dantescos como os que ocorreram este ano não voltem a acontecer ou pelo 

menos não com a dimensão que tiveram. ------------------------------------------------------------------  

Se a nível nacional as politicas e estratégias delineadas não dependem em grande 

medida de nós, mas que nelas podemos e devemos ter uma voz activa e participativa, já à 

escala municipal a nossa intervenção é essencial e primordial. ---------------------------------------  

Devem ser criados mecanismos e regulamentos que efetivamente contribuam para 

regular e gerir a florestas e os terrenos com aptidão agrícola e outros. -----------------------------  

Perante o cenário de destruição que o incêndio de Agosto ultimo deixou na União de 

Freguesias de Semide e Rio Vide, o Sr.º Presidente de Câmara e o seu executivo acionou de 

forma célere o Fundo de Emergência e foi para o terreno com a colaboração dos técnicos da 

autarquia para apoiar todos aqueles que foram vitimas do flagelo deste incêndio. ---------------  

Este fundo serve para isso mesmo, para apoiar quem realmente necessita e que em 

alguns casos se viu privado da sua única forma de rendimento. ---------------------------------------  
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O Sr.º Presidente está por isso de parabéns. Espero que dê continuidade ao trabalho 

iniciado nesta área. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Uma vez que nos aproximamos do final do ano, deixo apenas alguns pontos que 

gostaria que não fossem esquecidos durante o ano de 2018: -------------------------------------------  

1. Implementação de medidas que contribuíssem positivamente para a correta gestão 

florestal e planeamento territorial. -------------------------------------------------------------------------  

2. O Mosteiro de Santa Maria de Semide, a sua Reclassificação, a 3ª fase das obras, 

obras de reabilitação dos altares laterais, cobertura e azulejos, uma vez que está a haver 

destaque de painéis de azulejos no interior da igreja, e para que não se percam mais peças 

de azulejaria, é importante que se avancem com as obras de reabilitação. Obra de 

reabilitação do Passal e iluminação exterior do Monumento. ------------------------------------------  

3. Reabilitação do pavilhão gimnodesportivo de Semide e área envolvente. --------------  

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

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

Brandão, que depois de cumprimentar os presentes referiu que na sequência dos incêndios 

ocorridos a montante do concelho na bacia hidrográfica do rio Ceira e já preocupado com a 

vinda da chuva e com o consequente arrastamento de material lenhoso e não só, solicitou ao 

Senhor Presidente que diligenciasse para efetuar um trabalho semelhante ao que foi feito 

junto à captação dos Braços (com a devida autorização da APA), em todo o desenvolvimento 

do Rio Ceira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

cumprimentar todos os presentes, referiu que a estada N342 entre Lamas e Condeixa também 

se encontra em muito mau estado de circulação. Disse que esta estrada já foi alvo de várias 

intervenções devido ao aluimento de terras e que neste momento necessita de intervenção. 

Referiu que é uma estrada com graves problemas de segurança e que atendendo à 

intervenção da Deputada Rita Santos, solicitou também ao Senhor Presidente de Câmara que 

tome nota desta situação. ------------------------------------------------------------------------------------    

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

Paiva que depois de cumprimentar os presentes, referiu que a sua intervenção seria apenas 

no sentido de saudar e ressalvar o facto do Município de Miranda do Corvo ter sido distinguido 

com o Galardão da Bandeira Verde e foi premiado como a Autarquia mais Familiarmente 

Responsável, iniciativa da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas. -------------------------  

Ressalvou que o Município de Miranda do Corvo, já recebe este prémio há mais de três 

anos consecutivos e que portanto fazemos parte de um leque muito restrito de municípios 

que são galardoados com este prémio. Disse que apenas 40 munícios de todo o país tem um 
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galardão semelhante e que há mais de três anos têm as políticas premiadas, nomeadamente 

as relacionadas criação de medidas de apoio à família. -------------------------------------------------  

Salientou que as medidas que são avaliadas pelo Observatório das Famílias das 

Autarquias mais Familiarmente Responsáveis estão relacionados com os apoios à maternidade 

e paternidade, apoios às famílias com necessidades educativas especiais, medidas de 

conciliação entre o trabalho e família, serviços básicos, educação, transporte, saúde, cultura, 

desporto, tempo livre e participação social. --------------------------------------------------------------   

Por fim, deu maus uma vez os parabéns à autarquia porque mais uma vez viu o seu 

trabalho neste âmbito reconhecido. ------------------------------------------------------------------------  

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

Marta, que depois de cumprimentar os presentes, referiu que há mais de dois anos foi 

atribuído o nome de “Rua Nelo Paiva”, á rua onde mora e que as palas ainda não foram 

colocadas o que tem originado alguns problemas nomeadamente porque recebe cartas onde 

consta “Travessa da Rua Padre Américo” e outras como “Travessa da Rua Casa do Gaiato”. 

Disse que o problema é ainda maior quando for revalidar o Cartão de Cidadão porque a rua 

ainda não aparece como “Rua Nelo Paiva”. Assim, solicitou que fossem colocadas as placas e 

que a autarquia avisasse os organismos institucionais. --------------------------------------------------  

Solicitou informações acerca do ponto de situação da recomendação feita na reunião 

da Assembleia Municipal de 21 de setembro e que se prendia com a reabilitação da estrada 

Vale de Colmeias/Canas/Ceira/Coimbra. ------------------------------------------------------------------  

Deixou ainda uma chamada de atenção para as estradas do sector norte do concelho, 

pois há medida que o material queimado vai sendo retirado, deveria ser equacionado a 

colocação de rails de proteção naquelas zonas, bem como pintar as guias de segurança. -------  

Deixou também um alerta para o estado de degradação da pintura da Casa das Artes, 

afirmando que não tem a certeza se a obra ainda se encontra na responsabilidade do 

empreiteiro, ou se já está na responsabilidade da autarquia, de qualquer modo a pintura está 

toda malhada dando um péssimo aspeto daquele edifício. ---------------------------------------------  

Mostrou o seu agrado pela recuperação da Fábrica dos Baetas, embira seja da 

responsabilidade privada, mas salientou que foi a CDU que há vários anos foi responsável para 

que não se decidisse demolir aquele edifício, referindo que é importante preservar os 

edifícios do concelho com uma traça mais antiga. Saudou igualmente a Câmara pela aquisição 

da Casa Amarela, o Lagar da Cooperativa esperando que estes edifícios sejam reabilitados e 

reutilizados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sobre o Ramal da Lousã, referiu que têm sido aprovadas várias moções e 

recomendações as quais são enviadas para a Assembleia da República, pelo que questionou se 

existiu ou não algum feedback. ------------------------------------------------------------------------------  

Depois disse que não lhe demove nada em termos pessoais contra a Metro Mondego e 

sim contra a Metro-Mondego projeto, no qual não acredita e que todos têm razões para não 

acreditar e que por isso é que a CDU defende a extinção desta empresa e a consequente 

passagem das Infraestruturas para a CP, pois só assim será a única forma de se poder utilizar 

os fundos que são atribuídos à ferrovia. --------------------------------------------------------------------  

Por fim, desejou que o Senhor Presidente seja contra a solução que foi apresentada e 

que seja consequente no seu repúdio perante o Governo.----------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra a Deputada Marisa Pedroso que depois de 

cumprimentar todos os presentes, agradeceu ao Senhor Presidente da Câmara o facto de 

nunca se ter esquecido do Santuário do Senhor da Serra, bem como do esforço que foi feito 

para que a romaria continuasse. Relembrou que o Santuário tem mais de 100 anos e que é 

importante dar continuidade e promover o turismo do concelho.-------------------------------------  

Agradeceu ainda a conclusão da rede de saneamento no Senhor da Serra, bem como a 

remodelação do pavimento. ----------------------------------------------------------------------------------    

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado José Taborda, que depois de 

cumprimentar os presentes, disse que recentemente teve conhecimento que uma cidadã 

mirandense não sabia o que fazer com o cadáver do seu cão, pelo que se dirigiu ao estaleiro 

da Câmara, mas não encontrou qualquer tipo de solução e que a única encontrada passaria 

por recorrer a serviços privados. Acontece que as posses da pessoa eram poucas e os custos 

para recolher e cremar o cão eram de 91 euros. Disse que depois a pessoa acabou por 

recorrer à Câmara Municipal da Lousã, onde o trabalho foi feito por 25 euros. --------------------   

Atendendo ao exposto, questionou o Senhor Presidente de Câmara para quando a 

construção de um canil municipal, referido que somos o único concelho que não tem canil 

municipal e que as taxas que os cidadãos pagam pelos seus animais poderiam ser usadas neste 

bem comum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que na última Assembleia Municipal questionou o senhor Presidente sobre o 

relatório dos incêndios e que na altura lhe respondeu que se encontravam em fase de 

conclusão, assim questionou se já se encontra concluído e se lhe será facultado. ----------------  

Sobre a Loja do Sr. Falcão, referiu que sempre defendeu o comércio tradicional e 

todas as lojas com história do nosso concelho. Referiu que a Loja do Sr. Falcão fez 

recentemente 139 anos, que já foi reconhecida por entidades nacionais como uma loja com 
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história e deve ser respeitada e acarinhada e que além disso é uma loja que promove o 

turismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Depois referiu que já fez mais de seis meses desde que alertou sobre a situação da 

extensão de Semide. Disse que na altura o Senhor Presidente de Câmara disse que iria tomar 

algumas providências, pelo que questionou quais as providencias que foram tomadas. ----------  

No seguimento disso, apresentou a seguinte Moção: -------------------------------------------     

“O artigo 64.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), relativo à saúde, 

consagra, na sua versão atual, a proteção da saúde como um dever, mas, sobretudo, como um 

direito de todos, realizado através de um serviço nacional de saúde (SNS) universal, geral e, 

tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. A 

CRP consagra também que, para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe 

prioritariamente ao estado: garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da 

sua condição económica, a cuidados de saúde preventivos, curativos e de reabilitação, bem 

como garantir a equidade de acesso em termos financeiros e geográfico. --------------------------  

O Decreto-Lei n.º 28/2008 estabeleceu a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários 

com a criação de Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), constituídos por várias unidades 

funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde com autonomia administrativa, e que 

têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde. Destas unidades funcionais 

constam as unidades de saúde familiar, as unidades de cuidados de saúde personalizados, as 

unidades de cuidados na comunidade entre outras. -----------------------------------------------------  

O Centro de Saúde de Miranda do Corvo (Centro de Saúde) possui atualmente um 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados que engloba a extensão de Saúde de Semide, 

prevendo-se para breve a implementação de uma Unidade de Saúde Familiar (USF) – “Trilhos 

Dueça”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nada temos contra a formação desta USF, mas entendemos estar em causa o princípio 

da filosofia desta reforma! A USF agora anunciada engloba apenas os utentes inscritos no 

Centro de Saúde de Miranda do Corvo, deixando de fora os 2378 utentes inscritos na Extensão 

de Saúde de Semide permitindo o aparecimento de assimetrias e falta de equidade no acesso 

aos cuidados de saúde pois, na falta de um qualquer profissional da extensão de saúde de 

Semide, não é da responsabilidade da USF a sua substituição, mas sim do ACES. Logo, como 

não existe neste agrupamento qualquer bolsa de profissionais que permita a sua substituição 

devido à falta de recursos humanos não vislumbramos qualquer solução. Ainda recentemente 

se verificou que por duas vezes, e devido à falta de um administrativo, a Extensão esteve 

encerrada, tendo os profissionais de saúde e utentes de se deslocar para o Centro de Saúde 
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de Miranda do Corvo para aí poderem trabalhar e os utentes serem atendidos, criando 

diversos constrangimentos a todos os envolvidos. --------------------------------------------------------  

Neste sentido esta bancada recomenda ao executivo que, de forma imediata, 

interceda junto da tutela, ARSC e ACES Pin, para que encontrem uma solução que permita por 

fim ao que considerarmos ser um atropelo ao direito universal dos cuidados de saúde de 

forma equitativa a todos os cidadãos do nosso concelho. -----------------------------------------------    

Esta moção deve ser enviada para o Senhor Ministro da Saúde, Administração Regional 

de Saúde do Centro, Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte e Presidente 

do Conselho da Comunidade do ACESPIN. ------------------------------------------------------------------  

Pela Bancada do PSD ---------------------------------------------------------------------------------  

O Deputado José Taborda da Costa (a) -----------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 30 de Novembro de 2017”. --------------------------------------------------    

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

Mário Gama, que congratulou-se com o teor da Moção apresentada. Disse que estão 

completamente unidos neste pressuposto e que não concordam de forma alguma que os 

utentes de Semide fiquem de fora da USF. Na sua opinião devem ser feitos todos os esforços 

para que isso não aconteça e que se devem sensibilizar para que esses utentes não percam a 

proximidade com os cuidados de saúde primários. -------------------------------------------------------   

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal colocou a Moção à votação, a qual 

foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------    

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

Fernandes, que depois de cumprimentar todos os presentes congratulou-se pela aquisição dos 

carros elétricos de limpeza urbana, adquiridos no âmbito de uma candidatura do fundo 

ambiental do Ministério do Ambiente. Informou que esta candidatura envolve quatro carros 

para limpeza urbana e um posto de abastecimento de eletricidade. Referiu que para além das 

melhores condições e eficiência para os funcionários que manobram estes carros, estes 

veículos emitem menores quantidades de gases e emitem muito menos ruido. --------------------  

Disse que como Deputado mais jovem da Assembleia, não podia deixar de se 

congratular com esta medida pelo impacto ambiental que tem, salientando que isto acontece 

no ano em que os Estados Unidos ameaçam abandonar o “Acordo de Paris”. Referiu que todos 

nós devemos reforçar a importância das questões ambientais no nosso dia-a-dia. ----------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado José João de Jesus, que depois de 

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

“A minha intervenção é no sentido de enaltecer o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal por mais um evento da Feira da Caça e do Mel realizada com o apoio das 
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Associações de Caçadores do concelho, Bombeiros Voluntários e da Junta de Freguesia de 

Miranda do Corvo, a Feira da Caça e do Mel é um marco de excelência na região centro. -------  

A região proporciona à boa produção da caça e do mel, mas há a salientar algumas 

preocupações dos apicultores. A vespa asiática está a colocar em perigo a produção de mel na 

Serra da Lousã, bem como os incêndios. -------------------------------------------------------------------  

Apesar do infortúnio que assolou a região Centro, a Feira da Caça e do Mel adotou os 

seus encantos unindo as duas vertentes para a qual foi concebida a Montaria  aos veados e 

javalis organizada pelo Clube de Caçadores do concelho de Miranda do Corvo, trouxe a este 

concelho várias centenas de caçadores e seus acompanhantes de vários pontos do país para 

dinamizar o desporto cinegético, a amizade e o companheirismo e a paixão pela natureza, 

onde não falta o espirito desportivo. -----------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, este é o caminho certo para cativar cada vez mais visitantes ao 

nosso concelho, divulgando a potencialidade do nosso turismo cinegético e dos nossos 

produtos endógenos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Para terminar o Senhor Presidente da Câmara Municipal e o seu executivo estão de 

parabéns.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal informou que o Regimento da 

Assembleia Municipal seria agendado para a próxima reunião da Assembleia Municipal. Disse 

ainda que iria convidar um elemento de cada grupo para constituição de um grupo de 

trabalho com o objetivo de elaborar um Projeto de Regimento da Assembleia Municipal. 

Referiu que na sua opinião, o Regimento atual não deveria sofrer grandes alterações, mas que 

algumas terão de ser forçosamente feitas. ----------------------------------------------------------------  

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

de Câmara que referiu que antes de responder de forma objetiva aos assuntos abordados 

pelos senhores Deputados, gostaria de deixar o sei contributo no que toca ao Regimento. 

Referiu que pela primeira vez houve necessidade de, um grupo de autarcas, solicitar um 

espaço para a realização de uma reunião preparatória da Assembleia Municipal. Informou que 

de quando a quando, os partidos solicitam espaços para realização de eventos partidários, 

mas que agora estava a falar de uma reunião de trabalho de autarcas. Informou que 

prontamente foi disponibilizado um espaço para realizar essa reunião de trabalho e à 

semelhança do que foi feito no mandato anterior, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal tem um espaço digno de trabalho para o exercício das duas funções. Salientou que 

com esta necessidade que surgiu, na sua opinião, deveria ficar vertido no Regimento da 

Assembleia Municipal, a questão da Câmara Municipal disponibilizar um espaço para a 
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realização de reuniões dos grupos dos Deputados Municipais. Disse que estávamos a falar de 

um órgão municipal, de autarcas e que devem ser tratados com dignidade. -----------------------    

Sobre as questões apresentadas pela Deputada Rita Santos e Deputado Carlos Silva e 

nomeadamente sobre as irregularidades e falta de segurança que o pavimento da A13 

apresenta, assim como a N342, disse que entendia como oportuno e porque o inverno também 

se avizinha, que a Câmara Municipal dê nota às Infraestruturas de Portugal da necessidade 

deste problema ser resolvido. --------------------------------------------------------------------------------    

Sobre as questões apresentadas pelo Deputado João Sá Marta e Deputado José Miguel 

Ferreira, nomeadamente sobre a temática dos incêndios e no seguimento da sugestão que 

deixaram sobre a realização de um congresso ou uma Assembleia Municipal extraordinária, 

referiu que já temos boas comissões. Referiu a Comissão de Defesa da Floresta contra 

Incêndios e a Comissão Municipal de Proteção Civil, as quais reúnem com alguma 

regularidade. Disse que eventualmente se poderia equacionar a reposição dessas comissões, 

todavia e na sua opinião o caminho deverá ser diferente e que o que é necessário são ações 

concretas no terreno. Disse que mais importante do que as palavras, são as ações no terreno 

e com o Governo à cabeça, para darem as diretrizes e os apoios financeiros para que as 

entidades possam no terreno, concretizar essas medidas. ----------------------------------------------   

Sobre a interligação com a Universidade, disse que embora não formalmente, mas que 

já existiram alguns contactos com o Professor Xavier Viegas do grupo que coordena, no 

sentido de prestarem a sua colaboração bem como para a realização de uma investigação. 

Disse que está a decorrer uma investigação para o incêndio de há dois anos, alguns até 

relacionados com a erosão do solo. -------------------------------------------------------------------------  

Sobre a erosão do solo e medidas de estabilização pós incendio, informou que já foi 

executada uma candidatura na zona do incêndio de há dois anos em Semide e que está uma 

outra em marcha mais na perspetiva da prevenção, candidatura essa intermunicipal 

desenvolvida pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e que no âmbito do PDR, 

foi apresentada uma candidatura para a zona do incendio de agosto e que essencialmente 

tem a ver com os caminhos e com a estabilização e limpeza das linhas de água. ------------------  

Sobre as restantes intervenção do Deputado José Miguel Ferreira, informou que 

registou e que fará chegar posteriormente o ponto de situação das mesmas. Sobre a questão 

da toponímia disse que a mesma aguarda uma formalização para que depois da decisão se 

possa colocar a placa identificativa. ------------------------------------------------------------------------   

Sobre as Águas do Centro Litoral, referiu que o valor corresponde a faturas 

devolvidas, mas que de modo algum vão corresponder ao valor que se vai pagar. Informou que 

já existem conversações com o Conselho de Administração e que a curto prazo se irá chegar a 
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um acordo de modo a acabar com os processos que estão em Tribunal. Adiantou que o valor 

será muito inferior ao que consta dos processos que estão em Tribunal, pelo que na sua 

opinião, esta negociação só terá vantagens para Miranda do Corvo. ---------------------------------  

Sobre a transferência de competências na área da educação, disse que a dado 

momento imaginou que isso fosse ocorrer em janeiro, mas o feedback é de que o normativo 

legal de todo o quadro de transferência de competências e que inclusivamente vai ser objeto 

de discussão no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, pelo que de 

modo algum poderá ser implementado em Janeiro. Informou que as Câmaras Municipais estão 

em fase de preparação e aprovação dos documentos previsionais e das GOP e não tinham 

sequer verba para assumir tais encargos. Na sua opinião, disse que deverá ocorrer durante o 

ano de 2018 e que é essa a intensão do Governo, mas que para já não se conhecem timings, 

nem formas e nem tão pouco o envelope financeiro. Disse que nesta questão a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses irá certamente defender os municípios porque a 

transferência de competências e de responsabilidade incluindo as financeiras, têm que ser 

devidamente acompanhadas. ---------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a Feira da Caça e do Mel e sobre a refeição mencionada, disse que a mesma não 

foi organizada pela Câmara Municipal e que foi uma organização dos clubes de caçadores. 

Sobre os elementos da Feira, informou que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal irá 

fazer chegar esses mesmos elementos. ---------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Deputado Luís Martins e Miguel Brandão, nomeadamente na 

temática dos incêndios e com a preocupação das chuvas e dos arrastões para os leitos dos 

rios, referiu que a qualidade da água do concelho de Miranda do Corvo não irá ser afetada, 

contrariamente ao que se passa noutros municípios, porque nos locais onde temos captações 

próprias não existiram incêndios.----------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao Mosteiro de Semide, informou que está para muito breve a resolução 

da questão com a iluminação. Informou que se tratam de lâmpadas que têm de vir do 

estrangeiro pois não são de comercialização corrente e que ou se altera o sistema de 

iluminação, o que teria de passar por uma série de entidades para autorizarem essa 

alteração, ou então é necessário passar a ter um stock destas lâmpadas que garanta que o 

Mosteiro esteja sempre iluminado como deve estar. Informou que além da falta de segurança 

verificada com a deficiente iluminação no Mosteiro de Semide, existe ainda o problema da 

cobertura. Referiu que ainda há pouco tempo teve uma conversa com o senhor Padre e ele 

próprio, embora ainda esteja aqui há pouco tempo, já tem essa informação. O senhor 

Presidente continuou mostrando a sua preocupação sobre este assunto e que não tendo a 

Fábrica da Igreja da Igreja de Semide financiamento, a Câmara terá de ajudar. Referiu ainda 
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que a intervenção é urgente e inadiável pois pode colocar em causa o trabalho magnifico do 

restauro do altar e do teto da igreja. -----------------------------------------------------------------------  

Referiu que registou as intervenções referentes ao Passal, bem como a reabilitação do 

pavilhão gimnodesportivo e zona envolvente, o qual também tem associado um problema de 

titularidade do prédio que já se arrasta há muitos anos. -----------------------------------------------  

Referiu que já tinha acabado por responder às questões apresentadas pelo Deputado 

Miguel Brandão e Carlos Silva, aproveitando para o saudar com gosto e amizade após um 

interregno de quatro anos. -----------------------------------------------------------------------------------    

Agradeceu as palavras da Deputada Joana Paiva em relação ao reconhecimento do 

trabalho que tem sido feito para continuarmos a pertencer aos Municípios mais familiarmente 

responsáveis com políticas reconhecidas na área social, de apoio à família e outras medidas 

que têm vindo a ser tomadas. Aproveitou ainda para publicamente, deixar uma palavra de 

agradecimento a todas as pessoas que estiveram envolvidas e desde logo à senhora Vice-

presidente Ana Gouveia, ao executivo, a todos os colaboradores da Câmara Municipal e 

instituições que tornaram possível mais uma vez este reconhecimento. -----------------------------  

Sobre a intervenção do Deputado Carlos Marta, referiu que a questão irá ser resolvida 

e que efetivamente a placa já deveria estar colocada, mas explicou que essa alteração é fácil 

de efetuar na Câmara Municipal, mas que junto dos organismos já existe mais complexidade e 

que terão de ser os moradores a solicitar as alterações de morada junto dos seus fornecedores 

de serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu que registou os alertas, nomeadamente da estrada das Canas. Informou que o 

projeto se encontra praticamente concluído e que agora falta apenas o planeamento da sua 

execução. No entanto informou que existem projetos mais urgentes para iniciar, 

nomeadamente a curva do Carapinhal que tem de ser resolvida rapidamente, uma vez que 

sucessivamente existem acidentes naquele local. --------------------------------------------------------  

Sobre a questão da Casa das Artes, referiu que efetivamente a questão já não é nova 

e que em tempos também existiram outros problemas que acabaram por ser resolvidos pelo 

empreiteiro. Em relação a este teremos de verificar de quem é a responsabilidade e se 

inclusivamente ainda se encontra dentro da garantia. --------------------------------------------------  

Deixou uma palavra de reconhecimento e de agradecimento à senhora deputada 

Marisa Pedroso, estreante na Assembleia Municipal, em relação às palavras do trabalho da 

Câmara Municipal, bem como aos apoios dados à Romaria do Senhor da Serra, bem como a 

questão do saneamento. --------------------------------------------------------------------------------------  
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Referiu que também registou as intervenções do Deputado Taborda e que a Moção 

apresentada é muito importante e que seria mesmo um sonho em termos de área da saúde, 

que a Unidade de Saúde Familiar integre todos os Mirandenses. --------------------------------------   

Relativamente ao assunto do problema verificado na questão do enterro do cão, 

informou que o Centro de bem-estar Animal ou o canil, deve integrar também uma estrutura 

destinada a cremação. Informou que este é um objetivo do mandato e que esta no programa 

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

Relativamente à intervenção do deputado Rúben Fernandes, salientou a sua 

intervenção em relação a um investimento importante que a Câmara fez de cerca de 200.000 

euros, com financiamento comunitário, relacionado a veículos de higiene urbana e que já se 

encontram todos a funcionar. Disse que era importante que esta referência tenha sido feita, 

porque nem sempre estes investimentos são valorizados como deveriam ser. ----------------------     

Por fim, e sobre a intervenção do Deputado José João de Jesus relativamente à Feira 

da Caça e às felicitações à Câmara Municipal pela iniciativa, entendeu deixar algumas notas 

importantes, nomeadamente na questão da problemática da vespa asiática. Referiu que já 

existem muitas iniciativas de várias entidades de apoio aos nossos apicultores. Informou que 

recentemente existiu uma reunião na Comunidade Intermunicipal, bem como outras onde 

estão sempre presentes colaboradores da Câmara Municipal, nomeadamente o Comandante 

Operacional Municipal e que este é um problema extremamente grave que afeta os 

apicultores da região. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Sobre as referências à paixão pela natureza, ao concelho cinegético e aos produtos 

endógenos, na sua opinião, é algo que nos deve envolver a todos. -----------------------------------         

Por fim, informou que os relatórios dos incêndios estão agendados para a próxima 

sessão e que no âmbito dessa documentação, onde consta também essa inventariação, já 

consta a proposta de apoios no âmbito do Fundo de Emergência. Disse que posteriormente 

terá todo o gosto em apresentar esta documentação na Assembleia Municipal. -------------------   

   Quando os trabalhos iam neste ponto, o Presidente da Assembleia Municipal 

informou que por lapso não ficou agendado o ponto referente à Informação do Presidente 

sobre a Atividade da Autarquia, no entanto, referiu que o mesmo ficaria a fazer parte do 

PAOD.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Eleição dos Deputados Intermunicipais e Suplentes para integrar a CIMRC 

– Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra ----------------------------------------  

De forma a formalizar os procedimentos legais para a eleição dos Deputados 

Intermunicipais e Suplentes a Integrar a Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte 

para o presente mandato, foram presentes a votação duas listas: ------------------------------------    
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Lista A, por parte do Partido Socialista, contendo os nomes dos membros: João 

Germano Mourato Leal Pinto, José Mário Quaresma Gama, Carlos Marta Ferreira e Maria 

Etelvina Alves Fernandes Luís --------------------------------------------------------------------------------  

Suplente – Luís Filipe Correia Martins -------------------------------------------------------------    

Lista B, por parte do PSD, contendo os nomes dos membros: José Miguel Ramos 

Ferreira, Rita Alexandra Caetano dos Santos, José Filomeno Albertino Taborda da Costa e 

João Maria Montezuna Carvalho de Sá Marta. -------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, procedeu à votação, através de escrutínio secreto, das listas 

apresentadas. Foram eleitos como membros efetivos: --------------------------------------------------  

1.º João Germano Mourato Leal Pinto – PS -------------------------------------------------------  

2.º José Mário Quaresma Gama – PS ---------------------------------------------------------------  

3.º Carlos Marta Ferreira – CDU --------------------------------------------------------------------  

4.º José Miguel Ramos Ferreira – PSD -------------------------------------------------------------  

Como membros suplentes foram eleitos: ---------------------------------------------------------  

1.º Maria Etelvina Alves Fernandes Luís – PS -----------------------------------------------------  

2.º Rita Alexandra Caetano dos Santos – CDS ----------------------------------------------------  

Ponto 8 - Eleição de quatro cidadãos eleitores para a Comissão Alargada de 

Proteção de Crianças e Jovens, de acordo com a alínea l do art.º 17.º da Lei 

n.º147/99 de 1 de setembro ----------------------------------------------------------------------  

De forma a formalizar os procedimentos legais para a Eleição de quatro cidadãos 

eleitores para a Comissão Alargada de Proteção de Crianças e Jovens para o presente 

mandato, foram presentes a votação duas listas: --------------------------------------------------------   

Lista A, por parte do Partido Socialista, contendo os nomes dos membros: Joana 

Marçalo de Paiva, Luís Filipe Correia Martins, Marisa Manuela Simões Pedroso, Sónia Clarinda 

Paiva Carvalho Cancela. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Lista B, por parte do PSD, contendo os nomes dos membros: Nancy Isabel Lopes 

Rodrigues, Verónica do Nascimento Simões, Rita Alexandra Caetano dos Santos e José Miguel 

Ramos Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, procedeu à votação, através de escrutínio secreto, das listas 

apresentadas. Foram eleitos como membros efetivos: --------------------------------------------------  

1.º Joana Marçalo de Paiva – PS --------------------------------------------------------------------  

2.º Luís Filipe Correia Martins – PS -----------------------------------------------------------------  

3.º Marisa Manuela Simões Pedroso – PS ----------------------------------------------------------  

4.º Nancy Isabel Lopes Rodrigues – PSD -----------------------------------------------------------  
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Ponto 9 - Eleição do Presidente da Junta de Freguesia, em representação das 

freguesias do concelho, para integrar o Conselho Municipal de Educação, de 

acordo com o art.º 5,º da Lei n.º 41/2003 de 22 de agosto. -------------------------------  

A Assembleia Municipal, por unanimidade, elegeu o Deputado Fernando Ferreira 

Araújo para em representação das freguesias do concelho, integrar o Conselho Municipal da 

Educação, de acordo com o art.º 5,º da Lei n.º 41/2003 de 22 de agosto. --------------------------  

Ponto 10 - Eleição do membro da Junta de Freguesia para a composição da 

Assembleia distrital, de acordo com a alínea b) do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 5/91 

de 8 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto retirado -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Regimento do Conselho Cinegético Municipal / Nomeação de Autarca da 

Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, deliberou, por unanimidade a nomeação do autarca José de 

Jesus Alexandre, como representante do Conselho Cinegético Municipal.---------------------------  

Ponto 12 - Designação dos membros para integrar a Comissão Municipal de Saúde. -  

O ponto foi retirado e voltará a uma próxima reunião. ----------------------------------------  

Ponto 13 - Designação dos membros para integrar a Comissão da Toponímia. --------  

O ponto foi retirado e voltará a uma próxima reunião. ----------------------------------------  

Quando os trabalhos iam neste ponto o Presidente da Assembleia Municipal retirou-se 

dos trabalhos. Assumiu a presidência dos trabalhos a Deputada Etelvina Luís. ---------------------  

Ponto 14 - Projeto de Regulamento Municipal de Feiras, de Venda Ambulante, e 

Restauração ou Bebidas não sedentárias. Deliberação de Câmara de 17/11/2017. --  

De seguida solicitou o uso da palavra a Deputada Rita Santos, que teceu algumas 

considerações, nomeadamente em relação ao artigo 34.º no que toca à entidade gestora do 

recinto quando esta exista. Informou que a expressão “quando exista”, consta da lei 

habilitante e que foi uma gralha transpô-la para o presente regulamento, uma vez que não 

existe entidade gestora. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente de Câmara informou que, na sua opinião, e no que toca ao artigo 34.º o 

mesmo terá de ficar redigido tal como está, uma vez que futuramente poderá ser 

equacionado que a exploração possa ser feita por outra entidade que não a Câmara Municipal, 

como por exemplo a Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou, por unanimidade o Ponto 14 - Projeto de 

Regulamento Municipal de Feiras, de Venda Ambulante, e Restauração ou Bebidas não 

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

Administrativo, o Deputado Luís Filipe Martins, comunicou o seu impedimento, em virtude de 

pertencer aos corpos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Semide. A Assembleia Municipal 

aceitou o impedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Ponto 15 - Cancelamento da constituição do direito de superfície sobre a Quinta 

da Botica à Santa Casa da Misericórdia de Semide, constituição de novo direito de 

superfície sobre o artigo resultante da anulação da operação de destaque e 

cancelamento de cedências realizadas para o domínio público. Deliberação de 

Câmara de 17/11/2017. ----------------------------------------------------------------------------  

O Presidente de Câmara tomou a palavra e informou que o agendamento deste 

ponto, teve a ver com problemas burocráticos que surgiram com a questão da concretização 

em termos de projeto do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Semide. Informou que o espaço 

em causa tinha sido alvo de duas deliberações diferentes sobre zonas de terrenos diferentes o 

que colocou impedimentos em termos de registos, nomeadamente na conservatória. Disse que 

em articulação com a Santa Casa da Misericórdia de Semide e os serviços da Câmara Municipal 

em articulação com os serviços da conservatória, prepararam toda esta documentação que 

basicamente anula as duas deliberações anteriores e aprova uma nova, nas mesmas condições 

anteriores, mas para toda a área.  Disse ainda que se não fosse efetuada esta alteração, em 

termos de registo não se poderia concretizar o projeto. ------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra a Deputada Rita Santos que referiu que depois 

de analisar este processo e tratando-se de questões técnicas/jurídicas (matérias que 

normalmente despoletam mais curiosidade) frequentemente ficam com dúvidas sobre 

determinados pontos ainda que alguns deles venham explicados na informação técnica que 

acompanha a proposta. Disse que relativamente a este processo tinha algumas dúvidas 

decorrentes da própria constituição do direito de superfície, designadamente o motivo do 

prazo para a construção ser tão dilatado, ou seja, 15 anos. Referiu ainda que no caso de 

incumprimento contratual ficou com dúvida na questão das benfeitorias, tendo questionado o 

que lhes acontece. Questionou ainda o motivo pelo qual entre 2008 e 2017 não foi aprovado 

qualquer projeto e se a obra chegou ou não a ser iniciada. Referiu que, considerando as 

características dos apoios comunitários eventualmente em causa, também não existe 

nenhuma referência em relação aos montantes que se possam vir a receber, fato que, na sua 

opinião, deveria estar evidenciado no projeto tendo em conta que se está a disponibilizar 

demais área e os Deputados Municipais deveriam ser informados sobre as quantias e 

candidaturas que estão em causa. --------------------------------------------------------------------------  
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Referiu ainda que se recorda de ter sido deliberado pela Câmara a atribuição de um 

subsídio à Santa Casa, pelo que questionou se esse subsídio tinha sido entregue ou não. --------  

Por fim, apelou ao Senhor Presidente de Câmara e Presidente da Assembleia 

Municipal, e considerando que se trata de um projeto já em curso, que o mesmo deveria estar 

instruído pelo menos com uma planta de implantação onde exista informação cadastral. Disse 

que na sua opinião, e em bom rigor não fazem ideia da parte que estão a afetar e a 

desafetar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------       

De seguia o Presidente de Câmara interveio para informar as informações necessárias 

constam dos documentos distribuídos, mas que as plantas podem ser solicitadas. Disse que o 

subsídio que foi aprovado para a construção do lar, só vai ser pago com a efetiva construção 

do mesmo e que em relação ao prazo é o que já consta da deliberação anterior. -----------------      

A Assembleia Municipal, aprovou, por unanimidade o Ponto 15 - Cancelamento da 

constituição do direito de superfície sobre a Quinta da Botica à Santa Casa da Misericórdia de 

Semide, constituição de novo direito de superfície sobre o artigo resultante da anulação da 

operação de destaque e cancelamento de cedências realizadas para o domínio público. --------   

Ponto 16 - Lançamento da Derrama a cobrar no ano de 2018: proposta n.º 

8.P/2017. Deliberação de Câmara de 17/11/2017. ------------------------------------------  

De seguida o senhor Presidente de Câmara informou que no que toca ao Lançamento 

da Derrama, a proposta apresentada é em tudo igual à do ano anterior em termos daquilo que 

é a taxa a aplicar bem como os benefícios concedidos em termos de aplicação desta taxa. 

Referiu que a proposta, após a devida fundamentação e enquadramento legal, propõe que a 

taxa de derrama, a qual pode ir até 1,5%, seja de 1%, que a taxa reduzida seja de 0%, ou 

seja, isenção total de derrama para os pequenos empresários cujo volume de negócios vá até 

150.000 euros. Referiu que a proposta contempla ainda a isenção de derrama para as 

empresas que independentemente do volume de negócios, criem postos de trabalho durante 

três anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou, por unanimidade o ponto 16 - Lançamento da 

Derrama a cobrar no ano de 2018: proposta n.º 8.P/2017. ---------------------------------------------  

Ponto 17 - Fixação da Participação variável no IRS a vigorar em 2018: proposta n.º 

9.P/2017. Deliberação de Câmara de 17/11/2017. ------------------------------------------  

De seguida o senhor Presidente de Câmara informou que a presente proposta não foi 

aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, mas sim por maioria e prevê a aplicação da 

taxa de 5% em termos da fixação da participação variável no IRS. Referiu que a proposta 

também consta dos documentos apresentados, que foi bem fundamentada em termos legais e 

em termos da lei das Finanças Locais. Informou que a proposta visa a aplicação das taxas de 
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5%, ou seja, o valor previsto em termos de limite máximo. Recordou que em termos de 

impostos municipais, mais concretamente no que respeita ao IMI, aplicou-se a taxa mínima 

possível de IMI de 0,3% no que toca à receita maior (prédios urbanos) e ainda com o aliviar do 

número de descendentes ou dependentes. ----------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado Carlos Marta informou que à 

semelhança do ano anterior a CDU iria votar contra, tendo em conta que o próprio Orçamento 

de Estado prevê um alivio em termos de receita de IRS. Referiu que na sua opinião existem 

condições para poder fazer um ligeiro desagravamento. -----------------------------------------------  

De seguida interveio o Deputado José Mário Gama, que disse que também a bancada 

do PS gostaria que fosse possível a redução do máximo dos 5%, mas atendendo a que não se 

pode ter tudo, é sua opinião que a proposta é justa e que irão votar a favor. ---------------------  

O Deputado José Miguel Ferreira interveio para referir que gostavam mais do modelo 

anterior que vigorava há quatro anos atrás e em que a taxa de IRS era de 4%. Disse que 

registou com surpresa que para a bancada do Partido Socialista, quem ganha 900 euros em 

Portugal tem um salário muito elevado e que deve ser taxado no seu máximo. Disse ainda que 

para a bancada do Partido Socialista, auferir 900 euros é um luxo e que são obrigados a ouvir 

estas coisas e aceitá-las. --------------------------------------------------------------------------------------      

De seguida solicitou novamente a palavra o Deputado José Mário Gama, tendo 

referido que a maior parte da população Mirandense, tem ordenados muito inferiores a 900 

euros e que até ordenados de 700 euros ninguém paga IRS, pelo que as pessoas que mais 

necessitam não chegam a ser taxadas. Disse que contrariamente, as pessoas que têm por 

exemplo bens imóveis têm algum valor de redução. Informou também que não disse que 

quem ganha 900 euros é rico, mas que é a partir deste valor que começam a ser taxados. -----  

De seguida solicitou a palavra o Deputado João Branco que independentemente de já 

ter lembrado os Deputados da Bancada do PSD/CDS-PP, vai voltar a lembrar, que durante os 

doze anos do mandato da coligação “Sempre mais e Melhor”, a taxa de IRS que foi 

tradicionalmente fixada, foi a taxa máxima e que a taxa dos 4% foi fixada apenas no último 

ano, ao final de doze anos e antes das eleições e que tal atitude pode ser entendida como 

uma medida eleitoral, pode ser entendido como um desagravamento em relação à crise, mas 

a verdade é que a flutuação, se foi por bondade, ou se foi para fazer o desafogo à população 

dado a crise em que essas eleições ocorreram, foi apenas de 1%, ou seja, uma diferença 

muito pequena. Recordou que o “tradicional” do passado sempre foi aplicar a taxa de 5% e 

que o argumento “de que iria ser feito como no passado” cai por terra porque não era assim 

que acontecia no passado. Referiu que o ideal seria que todos os Mirandenses tivessem 
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ordenados que desse para taxar os 5%, com progressividade e com aplicação correta dos 

impostos de forma justa e transparente dos dinheiros do erário público. ---------------------------   

De seguida solicitou o uso da palavra a Deputada Rita Santos que disse que também 

gostaria de transmitir aquilo que já disse anteriormente. Disse que a sua bancada não acha 

por bem a aplicação desta taxa. Disse que o senhor Presidente na sua proposta justifica 

obviamente, este valor, através do apoio a equipamentos sociais, apoio a coletividades, o 

reforço do apoio aos bombeiros e que obviamente que todos os partidos políticos 

representados nesta Assembleia Municipal, pretendem que seja esse o objetivo, mas contudo 

continua a dizer que 5% é uma taxa muito elevada e poderia ser mesmo baixada para os 4%. 

Salientou que contudo, e porque na sua opinião convém aclarar algumas coisas ditas 

anteriormente, a conjuntura económica de há 16 anos atrás, era completamente diferente e 

não a que atualmente se vive. -------------------------------------------------------------------------------   

Salientou que chamar de “manobras”, como foi referido anteriormente é de muito 

mau tom. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Disse que em relação à questão do IMI mais baixo, naquela altura houve uma 

reavaliação dos imóveis por parte do Estado e todos os prédios sofreram uma avaliação 

enormíssima e que a aplicação da taxa mínima seria o mínimo de bom senso por parte da 

câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Terminou solicitando ao Senhor Presidente de Câmara que revisse a proposta agora 

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

De seguida interveio o Deputado José Miguel Ferreira que disse pretender fazer um 

esclarecimento. Referiu que o que disse o Deputado João Banco, e bem, é que ao longo dos 

doze anos do mandato anterior, onze, a taxa foi efetivamente fixada em 5%. Disse que na 

altura a taxa baixou de 5% para 4%, porque nos dois anos anteriores, a divida da Câmara 

Municipal diminuiu 5 milhões de euros, passando para um valor completamente controlado. 

Disse que a Câmara conseguiu ter uma divida mais baixa e o executivo da altura entendeu que 

tinha condições financeiras para reduzir o encargo fiscal sobre os munícipes, contrariando 

aquilo que era a tendência da altura motivada pelos tempos da Troika, criando a 

competitividade fiscal face aos concelhos vizinhos. Referiu que no seu entender, se o 

executivo municipal continuasse a trajetória de diminuição da divida, deveria ser objetivo a 

consequente redução dos impostos. Salientou que não entende que se baixe a divida e se 

continue a aumentar os impostos, mas que se trata apenas de uma questão ideológica, que foi 

o Partido Socialista que ganhou as eleições e que têm a completa legitimidade de aplicar as 

taxas que bem entenderem, no entanto, na sua opinião, devem reagir com total tranquilidade 

ao facto da oposição discordar desta posição em concreto. --------------------------------------------   
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De seguida interveio o Deputado João Branco que corroborou a confirmação do 

Deputado José Miguel Ferreira na afirmação que fez de que a taxa sempre esteve nos 5% e 

passou para os 4%. Disse que a diferença de 1% parece uma diferença curta dada a intenção, 

mas foi a que foi aplicada. Reafirmou que espera que o Senhor Presidente continue a cobrar 

esta taxa e que continue e aplica-la no aumento do Fundo de Emergência Social, no aumento 

do apoio aos Bombeiros Municipais e naquilo que são as políticas socialistas. ----------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou, por maioria, com 14 votos a favor dos Deputados do 

Partido Socialista e 9 votos contra dos Deputados da bancada Miranda por Amor e do 

Deputado da CDU,  o Ponto 17 - Fixação da Participação variável no IRS a vigorar em 2018: 

proposta n.º 9.P/2017. ----------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida a Deputada Verónica Simões solicitou o uso da palavra, tendo 

apresentado a seguinte Declaração de Voto: --------------------------------------------------------------  

“A bancada do PSD vota contra a fixação da taxa variável do IRS em 5%. -----------------  

No mandato anterior, o executivo do PS em funções decidiu aumentar este valor para 

o máximo previsto por lei – 5% e, mais uma vez, pretende fazer o mesmo neste mandato. -----  

A bancada do PSD considera que seria possível optar por uma descida do valor de IRS 

fixado aliviando a carga fiscal dos mirandenses, que, tal como para os restantes portugueses 

já é tão pesada, e, ao mesmo tempo, contribuindo para aumentar a competitividade fiscal do 

nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A baixa do IRS para os nossos munícipes seria um fator diferenciador do nosso 

concelho e, simultaneamente, uma ajuda preciosa para as nossas famílias. Sejamos claros, é 

falso o argumento anteriormente utilizado de que o IRS é um imposto que atinge a grande 

maioria dos portugueses. --------------------------------------------------------------------------------------  

As decisões dos municípios devem sempre ser tomadas no sentido do interesse 

máximo do bem comum dos munícipes e, nesse sentido, acreditamos que havendo uma boa 

gestão da autarquia, com uma boa definição de prioridades, não seria necessários manter 

esta tributação no máximo previsto por lei. ---------------------------------------------------------------  

A bancada do PSD -------------------------------------------------------------------------------------  

Verónica do Nacimento Simões (a).”  -------------------------------------------------------------  

Ponto 18 - Eleição do Representante das Juntas de Freguesia como Delegado ao 

XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. ---------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou, por unanimidade a Eleição do Fernando Ferreira 

Araújo, como representante das Juntas de Freguesia como Delegado ao XXIII Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. ----------------------------------------------------------   
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Ponto 19 - Ramal da Lousã. ------------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado José Taborda tendo referido que na 

sua opinião teria de “tirar o chapéu” ao Senhor António e à D. Libânia pela coragem que 

tiveram de persistentemente virem falar sobre aquilo que os afeta e afeta o nosso concelho. 

Referiu que, na sua opinião, os mirandenses estão de costas voltadas. Disse que gostaria de 

ver todas as reuniões da Assembleia Municipal cheias de gente, pois se fosse assim, 

certamente dariam mais força ao executivo, aos vereadores e aos deputados. Referiu que se 

deve ter a noção que por muito que se tente fazer, todos sabem onde está o poder. Reforçou 

que se as assembleias e sessões de câmara, estivessem cheias de cidadãos a exigir que se 

tomassem medidas, provavelmente a imprensa, os órgãos de comunicação social e até o 

próprio governo, poderiam começar a sentir algum aperto para a resolução de um problema 

que afeta grandemente a zona do Pinhal Interior Norte. Referiu que todos reconhecem que 

tem havido uma redução enorme nas populações destes concelhos e que é gritante o número 

de casas fechadas ou por vender. Disse que na sua opinião é esta a reflexão que as pessoas de 

Miranda tem que começar a fazer. Salientou que, na sua opinião, parece que as pessoas estão 

todas satisfeitas e acomodadas com os transportes que têm. ------------------------------------------        

De seguida interveio o Deputado Carlos Silva que disse que neste momento a situação 

financeira do país está em melhores condições do que há alguns tempos atrás. Referiu que o 

que as pessoas pretendem é um sistema de transporte moderno, seguro, cómodo e económico 

e preferencialmente sobre carris. Disse que os Presidentes de Câmara de Miranda, Lousã e 

Coimbra, têm um papel muito importante nesta situação e que não se podem acomodar ao 

que o Governo diz. Referiu que se fosse em Lisboa ou no Porto, nunca se verificava esta 

situação e isto prova que realmente são todos um autarcas fracos e que cedem ao poder 

central. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------        

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado Carlos Marta que solicitou que o 

Senhor Presidente respondesse à questão que tinha formulado anteriormente, dizendo que 

por diversas vezes foram aprovadas moções e recomendações sobre este assunto e dirigidas à 

Assembleia da República. Assim, questionou que já tinha existido algum feedback dessa 

correspondência, ou se por outro lado, mais uma vez se prova que Lisboa é capital e o resto é 

paisagem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguiu-se a intervenção do Deputado José Mário Gama, que recordou que há um ano 

atrás, nesta mesma reunião da Assembleia Municipal, fizeram uma ação de campanha com 

iniciativa da CDU e que consistiu com o envio de uma carta ao Senhor Primeiro Ministro, 

António Costa, onde se manifestou a vontade de ter novamente o ramal da Lousã a funcionar. 

Sugeriu que se tivessem novas ideias e que não de pare esta dinâmica. -----------------------------    
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De seguida o Deputado Carlos Marta solicitou novamente o uso da palavra para dizer 

que estamos a partir do principio que esta é a solução, mas que se defendemos 

especialmente a ferrovia e um transporte em carris não podemos simplesmente comprar 

aquilo que um ministro qualquer veio para aqui vender só porque se lembrou disso. Ficou 

estupefacto com o facto de ninguém querer ouvir os cidadãos e de se proceder ao envio de 

moções e recomendações e não se ter resposta. Disse que a posição que todos defenderam é 

só uma: um transporte em ferrovia e que ninguém vá conseguir mudar isso. Salientou que 

tivemos 100 anos de ramal e que neste momento o que se verifica é um concelho cada vez 

mais deserto e atrasado em relação aos outros. ----------------------------------------------------------      

De seguida o Deputado José Miguel Ferreira referiu que não há proposta nenhuma do 

governo e que o que consta do Orçamento é precisamente o que estava no ano passado e nos 

anteriores. Disse que se formos claros, o que se passou foi um teatro em que todos 

participaram para o público. ---------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente de Câmara referiu que apesar das divergências todos 

acabamos partilhar do mesmo objetivo que no fundo é a reposição da justiça. Respondendo 

ao Deputado Carlos Marta sobre o feedback das moções e recomendações enviadas, disse que 

não existem dúvidas que foram enviadas e que também não dúvida que se esse tivesse 

existido terá sido remetido para o senhor Presidente da Assembleia Municipal enquanto órgão, 

no entanto o expediente recebido é sempre presente em todas as reuniões pelo que ainda não 

existiu esse feedback. -----------------------------------------------------------------------------------------      

Por fim a Presidente da Assembleia Municipal em exercício, colocou à votação a 

aprovação da ata em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada por unanimidade. ----  

E sendo vinte e duas horas e quinze 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 

 

____________________________________________ 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

 

1.ª Secretária 

 

_____________________________________________ 
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(Prof.ª Maria Etelvina Alves Fernandes Luís) 

 

O 2.ª Secretário 

 

____________________________________________ 

(Eng.º António Salgueiro dos Santos) 

 

 

 


