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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 28-02-2018  

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito reuniu 

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

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

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

Ponto 1 - Pedido de suspensão de mandato do Deputado Arménio Carvalho Luís ----  

Ponto 2 - Tomada de posse dos membros eleitos que não tomaram posse no Ato de 

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

Ponto 3 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão -----------------------  

Ponto 4 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.11.2017 -------------------------  

Ponto 5 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 29.12.2017 -------------------------  

Ponto 6- Intervenção do Público -----------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

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

Ponto 8 - Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade da Autarquia, nos 

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

Ponto 9 - Designação dos membros para integrar a Comissão Municipal de Saúde ---  

Ponto 10 - Designação dos membros para integrar a Comissão da Toponímia ---------  

Ponto 11 - Revisão do Regimento da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo ----  

Ponto 12 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na União de Freguesias de Semide e Rio de Vide - ano de 2018. Deliberação de 

Câmara de 23/02/2018 -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 13 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Vila Nova - ano de 2018. Deliberação de Câmara de 23/02/2018 ---  

Ponto 14 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Lamas - ano de 2018. Deliberação de Câmara de 23/02/2018 -------  

Ponto 15 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Miranda do Corvo - ano de 2018. Deliberação de Câmara de 

23/02/2018 --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 16 - Minuta da Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda 

do Corvo e a União de Freguesias de Semide e Rio de Vide - ano de 2018. 

Deliberação de Câmara de 23/02/2018 ---------------------------------------------------------  

Ponto 17 - Minuta da Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda 

do Corvo e a Freguesia de Vila Nova - ano de 2018. Deliberação de Câmara de 

23/02/2018 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 18 - Minuta da Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda 

do Corvo e a Freguesia de Lamas - ano de 2018. Deliberação de Câmara de 

23/02/2018 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 19 - Minuta da Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda 

do Corvo e a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo - ano de 2018. Deliberação 

de Câmara de 23/02/2018 -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 20 - Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Miranda do 

Corvo e a Associação dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo. Deliberação 

de Câmara de 23/02/2018 -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 21 - Primeira Revisão Orçamental para o ano de 2018.Deliberação de 

Câmara de 23/02/2018 -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 22 - Proposta de Aquisição de Serviços de Revisão Legal às Contas Anuais do 

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

setembro. Deliberação de Câmara de 23/02/2018 -------------------------------------------  

Ponto 23 - Projeto de Regulamento de funcionamento do programa Férias 

Divertidas. Deliberação de Câmara de 19.01.2018 ------------------------------------------  

Ponto 24 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

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

começou por saudar a Senhora Vice-presidente da Câmara, Ana Maria dos Santos Marreco e 

Rosa de Gouveia, os Senhores Deputados, Vereadores e o público presente. Seguidamente, 

deu por iniciados os trabalhos, seguindo os pontos da Ordem de Trabalhos.------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de substituição de 

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

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

- Deputada Sónia Clarinda Paiva Carvalho Cancela, sendo substituída por Carlos Miguel 

Ferreira dos Santos; --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputado Carlos Alberto Marta Ferreira, sendo substituído por Mário Sol Verdial 

Ferreira da Silva; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Deputada Marisa Manuel Simões Pedroso, sendo substituído Rodrigo Emanuel Lopes 

Paiva; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 1 - Pedido de suspensão de mandato do Deputado Arménio Carvalho Luís 

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

por seis meses, de Arménio Carvalho Luís. ----------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - 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 Nuno Filipe Ferreira Lopes, solteiro, de 27 anos, 

residente em Rua da Coutada, n.º 17, 3220-189 Miranda do Corvo, portador do Cartão de 

Cidadão n.º 13773676 2 ZX4, emitido pela República Portuguesa, válido até 15/02/2022. ------  

Ponto 3 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão -----------------------  

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

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

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

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

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

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

Ponto 4 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.11.2017 -------------------------  

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 Carlos Miguel Ferreira Santos, Rodrigo Emanuel Lopes Paiva, Mário Sol 

Verdial Ferreira da Silva, Ricardo Jorge Rodrigues Soares, Nuno Filipe Ferreira Lopes e Raul 

José Freire Marques não participaram na votação da ata uma vez que não estiveram presentes 

na referida reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 5 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 29.12.2017 -------------------------  

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

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

Os Deputados João Pedro Fontes Branco, Nancy Isabel Lopes Rodrigues, Nuno Filipe 

Ferreira Lopes, Rodrigo Emanuel Lopes Paiva, Mário Sol Verdial Ferreira da Silva, João Manuel 

Correia de Carvalho e Ricardo Jorge Rodrigues Soares não participaram na votação da ata uma 

vez que não estiveram presentes na referida reunião. --------------------------------------------------  

Ponto 6- Intervenção do Público -----------------------------------------------------------------  

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

Manuel Correia Luís que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que era com 

alguma saudade que regressava a esta Assembleia. Informou ter um assunto em mãos e que 

por isso estava aqui presente, com o conhecimento do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, do Senhor Vereador Hugo Raposo e outras pessoas que são intervenientes numa 

obra para abrir um estradão. Informou que esse estradão vai desde a Escola do Senhor da 

Serra, passando pelas casas de Coenços (há dias ardeu uma casa), com direção à Foz do 

Mosteiro, isto ainda na freguesia de Miranda do Corvo. Disse que é uma estrada que vai ser 

aberta com 8 metros de largura e os proprietários estão recetivos. Um dos maiores 

proprietários é o Sr. Amílcar Santos. Informou que durante três quilómetros a estrada vai ser 

aberta sobre a que existe, onde entra precisamente sobre as terras do Dr. Sandinha, que ficou 

de dar uma resposta sobre a autorização. Mencionou que eram para estar aqui outras pessoas 

do Senhor da Serra, que por diversos imprevistos não puderam estar presentes. Sendo assim, 

vem aqui devidamente autorizado, solicitar à Câmara Municipal que a estrada se faça, que se 

metam mãos à obra, porque se os proprietários deram ordem, não se pode olhar para trás 

(antes que eles se arrependam). Lembrou outro aspeto importante, é que agora não há 

árvores a complicar, porque elas estão todas queimadas. Aquilo que se vai fazer, é abrir a 

estrada. Referiu que tem informações que dizem que se essa estrada existisse aquando dos 

incêndios, sendo uma estrada com oito metros, teria ajudado tremendamente o trabalho dos 

bombeiros, no sentido de existir um corredor com entrada e saída e uma maior mobilidade, 

com resultados, eventualmente diferentes, no andamento do incêndio. Lembrou que o 

incêndio avançou para Coenços, e ai teve efeito chaminé, vindo até à Cruz do Senhor da 

Serra, andou dentro da aldeia e desceu para a zona de Vale de Açor. Referiu que é a sua 

experiência que o faz falar e vir aqui para tentar que este assunto vá para a frente. Informou 

que há um madeireiro que conhece todos os proprietários até Ceira e também temos o apoio 

do presidente da junta de freguesia de Ceira para ajudar nas conversações necessárias à 

resolução do problema.----------------------------------------------------------------------------------------  
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Outro assunto que gostaria de referir são os incêndios, ou mais especificamente, as 

limitações sobre a floresta. Lembrou que há muitas zonas por ai, que a propriedade é da 

Câmara, por exemplo, na estrada da Trémoa e Vale de Açor até Miranda, o quer dizer que se 

tiverem que cortar essa faixa de árvores, é a Câmara Municipal que é a proprietária delas. 

Outra informação que deixou, e muito boa, é que o corte na estrada principal através 

do entroncamento do Vale de Açor, para o lado de Ceira, já está adjudicado a uma empresa 

para serem efetuados cortes nas árvores, porque é um problema, todos os dias, com os 

autocarros que passam. ---------------------------------------------------------------------------------------    

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

António Lopes que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu estar a viver em 

Miranda do Corvo há 30 anos, portanto, já é mais de cá, do que de lá (é da Beira Alta), e é a 

primeira vez que vem Intervir na Assembleia Municipal. Questionou o porquê das alterações 

nos CTT, nomeadamente, a mudança do centro de distribuição de Miranda para a Lousã. 

Lembrou que este facto provoca constrangimentos no recebimento da correspondência, 

verificando-se grandes atrasos na entrega dessa mesma correspondência. Informou que já foi 

alvo de coimas por atrasos de pagamento, pela demora na entrega da correspondência. Não 

sabe de quem foi a responsabilidade da mudança, mas pensa que a Câmara de Miranda do 

Corvo podia tentar reverter esta situação, porque agora foi a distribuição, qualquer dia 

ficamos sem os correios. --------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou a sua intervenção para referir que mora aqui perto da Praceta Luís de 

Camões e quando acabaram as obras foram estacionar a escavadora em frente ao Registo 

Civil, levantando as pedras e ninguém mais quis saber para arranjar o que foi estragado, e é 

frequente vermos tanto crianças, como rapazes a jogar à bola com as pedras, se apanham um 

carro ou alguma pessoa, depois dizem que a Câmara não tem nada a ver com isso. --------------  

São estes os reparos que queria deixar, na esperança que se possa haver alguma 

intervenção, e aproveitou para deixar votos de sucesso para toda a equipa. -----------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Presidente 

em Exercício, Ana Gouveia, para proceder aos esclarecimentos que ache necessários. 

Começou por cumprimentar todos os presentes e aproveitou para informar que a ausência do 

Senhor Presidente se deve ao facto de estar em reunião com o Senhor Ministro da 

Administração Interna, Eduardo Cabrita, com o Secretário de Estado das Autarquias Locais, 

Carlos Miguel e com o Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento, Miguel Freitas, a 

decorrer na CCDRC e disse esperar que chegue a qualquer momento e, eventualmente, com 

esclarecimentos sobre toda esta problemática da limpeza das matas. -------------------------------  
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Em relação à intervenção do público, registou com agrado o regresso do Senhor 

Correia Luís, e o seu conhecimento do concelho. Referiu que a sua mensagem iria ser 

transmitida ao Senhor Presidente e agradeceu todas as informações que apresentou. -----------  

Relativamente à intervenção do Senhor António Lopes, referiu que também anotou os 

seus alertas e que os serviços da Câmara irão averiguar o que se passa. Em relação aos CTT, 

referiu que todos temos sido testemunhas na comunicação social do que se está a passar, e 

informou que o Senhor Presidente já se reuniu com alguém da administração e foi dada a 

garantia de que os CTT não iriam sair de Miranda do Corvo, mas ressalvou que a Câmara é 

completamente alheia a esta restruturação, mas continuamos sempre a reivindicar. ------------    

Ponto 7 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

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

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

José Mário Gama que ressalvou o debate que está na ordem do dia, e é um debate nacional, 

acerca da lei do orçamento de 2018 que prevê como ação de caráter prioritário o reforço e 

estruturação dos processos de prevenção, vigilância e de apoio ao combate aos fogos 

florestais. Esta lei que tem levado as populações e as autarquias de todo o país a uma 

angústia decorrente desta tomada de posição, que se compreende e são devidos aos graves 

incêndios que aconteceram em Portugal o ano passado e que leva a que tenham que ser 

tomadas medidas drásticas e urgentes na nossa floresta. Nesse sentido a bancada do PS 

pretende apresentar uma moção, porque se verifica que as autarquias em geral e também 

esta, vão sofrer o impacto de não conseguirem cumprir a lei, em virtude da forma que o 

governo está a tentar exigir aos proprietários e às autarquias a imposição da limpeza até 15 

de março (aos proprietários) e até 31 de maio (às autarquias). Todos têm consciência de que 

será difícil para as autarquias garantirem a realização de todos os trabalhos necessários até 

ao dia 31 de março. Também a situação não será fácil para as populações, que de repente vão 

começar a sofrer coimas se não procederem à limpeza das florestas, como manda a lei.--------  

Informou ter consigo a posição tomada pela ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e em reunião da bancada do PS a concordância com essa tomada de posição foi 

total, depois de uma análise bastante detalhada. --------------------------------------------------------  

Deu como sugestão que se apresentasse uma moção, seguindo esta tomada de 

posição, para que estes prazos fossem alargados, para possibilitar que todos conseguissem 

cumprir a lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesse sentido solicitava ao Senhor Presidente da Assembleia uma interrupção dos 

trabalhos para haver uma conversa entre os líderes das bancadas para ser possível apresentar 
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uma moção em nome de todos, que mostrasse alguma insatisfação por esta lei, por ser 

praticamente impossível cumprir por parte dos proprietários. ----------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal autorizou a interrupção dos trabalhos. 

Os trabalhos da Assembleia foram retomados e o Senhor Deputado José Mário Gama 

retomou a palavra referindo que decorrente desta pequena reunião, que se prendia com uma 

tomada de posição desta Assembleia Municipal, em face da lei do orçamento que prevê a 

limpeza, em regime excecional, das redes secundárias das faixas de gestão de combustível 

(uma lei que é muito controversa). O documento da ANMP de que todos nós tivemos 

conhecimento agora, tem uma posição muito contundente contra a posição do governo, no 

fundo, compreendendo que tem de ser fazer algo, mas que não se pode fazer num mês e 

meio aquilo que não se fez em décadas na floresta portuguesa. Tentando também acautelar 

os interesses das populações com grandes dificuldades e que têm poucos recursos para 

efetivarem as limpezas e muitas vezes desconhecem como é que o podem fazer. Em defesa 

também das autarquias, e concretamente, do nosso Município, que com certeza, não terá 

capacidade de, até 31 de maio,  fazer aquilo que os proprietários não fizeram, além de ter 

que fazer as limpezas a 10 metros das faixas das estradas, etc. Ressalvou também o facto de 

nesta altura já não haver empresas de limpezas disponíveis e com capacidade para adjudicar 

estas obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que cada líder de bancada tem uma cópia do documento da ANMP e o que se 

pretende é que haja uma tomada de posição conjunta e unânime na defesa do Município, pela 

incapacidade de cumprir esta lei na íntegra, apesar de todo o esforço e também na defesa 

das populações pela dificuldade de até ao dia 15 de março terem as suas faixas de terreno e 

os seus pinhais devidamente cortados e limpos conforme assim indica a lei. -----------------------   

Nesse sentido a posição a tomar, seria uma posição consentânea com a posição da 

ANMP de forma a poder ser elaborado um ofício para ser enviado a quem de direito, 

manifestando a nossa concordância com a posição da ANMP e manifestando a concordância 

unânime desta Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou o documento da ANMP para 

se efetuar a leitura do mesmo no conteúdo considerado relevante e que aqui se transcreve na 

integra: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDI0S - REDES SECUNDÁRIAS DE FAIXAS DE 

GESTÃO DE COMBUSTÍVEL - POSIÇÃO DA ANMP ------------------------------------------------------------  

1. ARTIG0 153° - LOE2018 - REGIME EXCECIONAL DAS REDES SECUNDÁRIAS DE FAIXAS 

DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL: --------------------------------------------------------------------------------  
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Este artigo da LOE2018 estabelece que durante o ano de 2018, os trabalhos definidos 

no n.º 2 do art.º 15° do DL n.º 124/2006, de 28/06 (limpeza de uma faixa de 50m, medida a 

partir da alvenaria exterior dos edifícios), devem decorrer até 15 de março, 

independentemente da existência de Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra incêndios 

(PMDFCI) aprovado (os PMDFCI devem, no entanto, estar aprovados ou atualizados até 31 de 

março de 2018). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Até 31 de maio de 2018, as câmaras municipais garantem a realização de todos os 

trabalhos de gestão de combustível, devendo substituir-se aos proprietários e outros 

produtores florestais em incumprimento, procedendo à gestão de combustível prevista na lei, 

mediante comunicação e, na falta de resposta em cinco dias, por aviso a afixar no local dos 

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

Em caso de substituição, os proprietários e outros produtores florestais são obrigados 

a permitir o acesso aos seus terrenos e a ressarcir a câmara municipal das despesas efetuadas 

com a gestão de combustível. --------------------------------------------------------------------------------  

Para pagamento das despesas os municípios podem aceder à linha de crédito a que se 

refere a alínea h) do n.º 1 do art.148° da LOE2018 - no montante de 50 milhões de euros - e o 

reembolso das subvenções reembolsáveis concedidas através da linha referida é realizado, 

prioritariamente, através das seguintes receitas: a) receitas obtidas com a gestão da biomassa 

sobrante da limpeza efetuada em substituição dos proprietários e outros produtores 

florestais; b) Receitas arrecadadas através de processos de execução aos proprietários 

decorrentes da cobrança coerciva das dividas destes.---------------------------------------------------  

Para a realização das ações e trabalhos de gestão de combustível os municípios 

podem recorrer às medidas excecionais de contratação pública por ajuste direto a que se 

refere o art. 2° do DL n.º 87/2017, de 27/07. ------------------------------------------------------------  

No âmbito das medidas excecionais de contratação pública por ajuste direto e do 

acesso à linha de crédito, os municípios estão dispensados da fiscalização prévia do Tribunal 

de Contas prevista no artigo 46.° da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua redação atual. ----  

O incumprimento, por parte dos municípios, de algumas das obrigações previstas 

neste art.153° dá lugar à retenção, no mês seguinte, 20% do duodécimo das transferências 

correntes do Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF). ------------------------------------------------------  

2. CONSIDERAÇÕES DA ANMP: -----------------------------------------------------------------------  

a) O País está de luto com os trágicos incêndios florestais registados nos últimos 

meses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os incêndios florestais que marcaram dramaticamente nos últimos meses o dia-a-dia 

dos portugueses -, devido à sua dimensão, intensidade, número de vitimas e de danos 



 

 

      

Ata 28-02-2018  
Nº 1  

9 

materiais - exigem dos municípios, do Estado Central e das demais entidades com 

responsabilidades nesta área de atuação, a capacidade de promover e adotar, com 

celeridade, as alterações estruturais e as medidas que a situação impõe, para minimização da 

ocorrência destes violentos flagelos, visando a segurança dos cidadãos e a reposição da 

confiança nas instituições. ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Tem-se por fundamental a implementação de um conjunto de reformas que sejam 

aptas a uma profunda alteração do sistema de proteção civil e do ordenamento da floresta, 

uma vez que só desta forma se respeitará a memória daqueles que pereceram e de todos os 

outros que foram afetados na sua vida pelas catástrofes que decorreram no ano de 2017. ------  

c) Os Municípios estão conscientes - como sempre estiveram - das suas 

responsabilidades em matéria de proteção civil. Aliás, há dados recentes que demonstram 

que os municípios investem anualmente na proteção civil – com especial incidência na área da 

prevenção - um montante próximo dos 200 milhões de euros, sendo tal valor dividido pelos 

corpos de bombeiros dos municípios (26 estruturas), pelo apoio aos corpos de bombeiros 

voluntários, pelos serviços municipais de proteção civil, gabinetes técnicos florestais, equipas 

de intervenção permanente e sapadores florestais e pelo planeamento de proteção civil. ------  

d) Face a esta realidade, a ANMP entende como obrigatório que o Poder Central 

assuma - tal como os municípios têm feito, através do seus orçamentos e sem apoios externos 

- de uma vez por todas, as suas responsabilidades no âmbito da proteção civil, considerando 

que a segurança de pessoas e bens é uma função de soberania constitucionalmente 

consagrada que ao Estado Central compete prosseguir.-------------------------------------------------  

e) Assim, a ANMP não pode aceitar que o Estado Central legisle numa perspetiva de 

colocar o ónus de resolver tudo aquilo que não foi feito em décadas, nos municípios, tendo 

estes, segundo o legislador, que realizar esta tarefa em menos de 3 meses. -----------------------  

Í) Com efeito, o Estado não realizou até ao presente - apesar das sucessivas 

solicitações da ANMP nesse sentido, nomeadamente no âmbito dos seus Congressos - o 

cadastro da propriedade rústica e não conseguiu impor nas últimas décadas a limpeza das 

florestas aos privados, nem tão pouco cuidou das matas nacionais sob sua direta jurisdição, no 

entanto esse mesmo Estado quer, agora, que os municípios em menos de três meses façam 

aquilo que não foi realizado em décadas.------------------------------------------------------------------  

g) O determinado pelo art. 153° da LOE2018 não é exequível, desconhecendo o 

legislador, notoriamente, a realidade do território nacional, as condições em que está 

identificado e cadastrado esse mesmo território. --------------------------------------------------------  

h) A prioridade do regime excecional deveria ser enfatizar - de forma inequívoca – a 

responsabilização dos proprietários (em sentido amplo) no que concerne à execução das 
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faixas de gestão de combustível e não fazer transparecer para a opinião pública a mensagem 

de que a obrigação imediata está na esfera dos municípios, quase desobrigando os 

proprietários das suas responsabilidades, o que não nos parece, desde logo, um bom princípio 

para o êxito de tal regime. -----------------------------------------------------------------------------------  

i) Neste contexto, parece que a preocupação do Estado Central mais não foi do que 

passar responsabilidades para os municípios, sem cuidar de verificar se as condições para o 

êxito das medidas estavam asseguradas na prática e não apenas na letra da lei. ------------------  

j) Como se não bastasse o legislador ainda cuidou de prever uma sanção para os 

municípios que eventualmente não consigam cumprir com o regime - retenção de 20 % do 

duodécimo das transferências correntes do FEF - situação que a ANMP repudia, considerando-

a despropositada e uma afronta para as populações desses municípios. -----------------------------  

k) Constata-se também a penalização dos municípios no âmbito das medidas que se 

pretendem implementar, assistindo-se à tendência de se atribuírem 

deveres/obrigações/tarefas, regra geral, com grande incidência financeira e paralelamente 

são dadas atribuições e competências a outras entidades para exercerem uma posição de 

superintendência ou coordenação em relação ao cumprimento desses 

deveres/obrigações/tarefas - designadamente, ANPC e ICNF -, situação que a ANMP rejeita 

liminarmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

l) A aprovação ou atualização pelos Municípios, até 31 de março de 2018, dos Planos 

Municipais de Defesa da Floresta Contra lncêndios, está dependente de um conjunto de atos - 

sujeição a consulta pública, parecer prévio da CMDFCI e a aprovação pela assembleia 

municipal -, e da intervenção do ICNF - a quem cabe aprovar a estrutura tipo em 

regulamento, para além de emitir parecer prévio vinculativo sobre tal Plano, razão pela qual 

é necessário, para o cabal cumprimento da obrigação legal, que o ICNF disponibilize de forma 

permanente e concreta o apoio e os técnicos imprescindíveis ao cumprimento de tal objetivo. 

m) Mais importa referir que os municípios, para levarem a cabo a tarefa que é 

imposta da limpeza das faixas de gestão de combustível, vão ter a necessidade de recorrer ao 

mercado para contratarem empresas para a realização dos trabalhos. Essa contratação, 

apesar dos mecanismos excecionais de recurso ao ajuste direto, não dispensa o cumprimento 

e as tramitações procedimentais do Código dos Contratos Públicos, que naturalmente têm 

prazos mínimos a cumprir. ------------------------------------------------------------------------------------  

n) Podemos ainda questionar se o mercado está preparado para responder de 

imediato à procura que se vai verificar de empresas especializadas nestes trabalhos de 

limpeza e se com esse incremento da procura os preços praticados não vão subir 

exponencialmente, dificultando o controlo da despesa. ------------------------------------------------  
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3. EM FACE DO EXPOSTO, A ANMP EXIGE QUE O GOVERNO ASSUMA NESTA MATÉRIA OS 

COMPROMISSOS SEGUINTES: ----------------------------------------------------------------------------------  

1. O Estado Central não pode alijar as suas responsabilidades, transferindo 

competências para os municípios, quando sabe que não estão reunidas as condições mínimas 

indispensáveis ao seu cumprimento. Desde logo pela inexistência do cadastro da propriedade 

rústica, o que faz com que não sejam exequíveis as tarefas  impostas aos muncípios nos 

prazos fixados. Esta evidência impõe o urgente e gradual levantamento da informação 

cadastral, devendo o Governo redefinir os prazos para cumprimento das tarefas, em função 

da realidade cm que se encontra cadastrado o território nacional, estabelecendo-se 

prioridades de atuação com base nessa mesma realidade. ---------------------------------------------  

2. Reconhecer que os prazos fixados para o cumprimento das tarefas são irrealistas e 

consequentemente eliminar de imediato a sanção prevista para os municípios que 

eventualmente não consigam cumprir com o regime - retenção de 20% do duodécimo das 

transferências correntes do FEF -, sanção essa que repudiamos veementemente, sendo a 

mesma despropositada, insensata e uma afronta para as populações desses municípios. --------  

3. Colocar ao dispor das entidades intervenientes no levantamento da informação 

cadastral todos os meios humanos, técnicos e financeiros necessários à execução urgente do 

cadastro da propriedade rústica em todo o território nacional, dando prioridade, se 

necessário, aos terrenos situados junto aos aglomerados populacionais, tendo em conta o 

nível de risco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Envolver a Autoridade Tributária na identificação e notificação dos proprietários ou 

detentores dos terrenos, através da celebração de protocolos com os municípios, nos termos 

do art. 37°-A do DL n.º 124/2006. ---------------------------------------------------------------------------  

5. Envolver as entidades que concorrem com os municípios em matéria de 

fiscalização, nomeadamente, GNR, PSP e ICNF. Deve, assim, ser reforçado o número de 

efetivos destas entidades no terreno, para que trabalhem com os municípios, de forma 

concertada e colaborante, na identificação das situações e dos proprietários incumpridores, 

diligenciando para o efetivo cumprimento das faixas de gestão de combustível. ------------------  

6. Reforçar de imediato a linha de crédito disponibilizada aos municípios para 

cumprimento do art.153° LOE2018, considerando que em limpezas em causa, de acordo com 

dados obtidos pela ANMP, custam por hectare cerca de 1000 euros. ---------------------------------  

7. Reforçar as dotações do Fundo Florestal Permanente subjacentes à criação equipas 

de sapadores florestais, devendo ser salvaguardada especialmente a elegibilidade dos 

municípios no âmbito dos apoios, sem constrangimentos de qualquer natureza. ------------------  
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8. Reforçar as dotações do Fundo Florestal Permanente no que respeita aos apoios aos 

Gabinetes Técnicos Florestais, no sentido de permitir que os municípios recrutem mais 

técnicos para fazer face às crescentes competências que lhe são atribuídas. ----------------------  

9. Promover a criação de uma bolsa de empresas que executem trabalhos de limpeza 

nesta área, de forma a tornar mais célere a sua contratação pelos municípios. -------------------  

10. Promover a disponibilização apoio necessário e dos técnicos do ICNF para que 

estes colaborem e participem em permanência, em cada um dos municípios, no processo de 

elaboração e atualização dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra lncêndios. --------  

ANMP, 23 de janeiro de 2018” ----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado João Sá Marta referiu que neste documento não há 

reconhecimento dos prazos fixados para incumprimento das tarefas que são irrealistas, isto é, 

não há uma proposta com novos prazos. Pelo que se propõe a obrigatoriedade dos 

proprietários fazerem a limpeza até 30 de abril e as autarquias até 31 de maio. ------------------  

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

Rita Santos que começou por cumprimentar todos os presentes, e de seguida referiu que o 

que se está aqui a apresentar não será uma moção, mas sim a afirmação de uma tomada de 

posição de concordância com as conclusões a que chegou a ANMP. Referiu que para ser moção 

teria que reunir os requisitos regimentais, tal como o Senhor Presidente acabou de referir, 

pelo que propôs, pela bancada que representa, do CDS, que seja uma tomada de posição, 

consentânea, coincidente e de concordância com a ANMP. Quanto às conclusões 

apresentadas, concordou com todas as conclusões. Considerou no entanto, um bocadinho 

rebuscado tentar impor prazos ou sugerir prazos, sabemos que são meras sugestões e valem o 

que valem. Mas lembrou que em todas as conclusões apresentadas, se algumas delas 

pudessem ser tidas em conta pelo Governo, seriam certamente importantes para todas as 

populações e particulares e também para os municípios. Tendo também em conta que os 

Planos de Ordenamento da Floresta certamente carecem de alguma análise, pelo que também 

será difícil, nessa matéria, cumprir os prazos que foram fixados no Orçamento de Estado. -----  

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

José Taborda, que reafirmou a posição da bancada do PSD, no sentido de se rever 

perfeitamente nesta tomada de posição da ANMP. Mas acrescentou, que até como uma forma 

de incentivo aos particulares, o Governo deveria ter legislado e ter ido mais além, no sentido 

de criar alguns benefícios fiscais para quem promova a limpeza para o bem-estar e para o 

ambiente na conservação da natureza. Em sua opinião, isso seria um direito, até porque 

somos sempre a pagar, e apesar de termos que colaborar, porque o ambiente é de todos nós, 
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isso seria uma forma de haver um incentivo, até para as pessoas verem as suas despesas com 

a limpeza dos terrenos entrarem na rubrica do IRS. -----------------------------------------------------  

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

Mário Sol que cumprimentou todos os presentes e se regozijou pela sua primeira participação 

na Assembleia Municipal, como deputado. Abordou a discussão deste documento, que é uma 

posição da ANMP, e depois de ouvir tudo o que foi dito, questionou se este documento está 

trancado, se é inalterável, se um documento a ser apresentado ao governo diretamente pela 

ANMP sem quaisquer alterações? Ou temos alguma capacidade e tempo para poder propor 

alterações? -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

José Mário Gama que esclareceu que este documento foi uma posição tomada pela ANMP já 

no mês passado e aquilo que se pretendia ao apresentá-lo aqui, é que seja uma base de 

trabalho, dando mostra da concordância desta Assembleia com a ANMP. Sendo que não 

teremos capacidade de o alterar, mas sim aproveitar para colocar também outras questões 

que acharmos pertinentes. Referiu, por exemplo, a ideia transmitida pelo Deputado Taborda, 

que será um excelente contributo para a nossa tomada de posição. Ressalvou também a ideia 

essencial do alargamento de prazos para cumprimento da lei. ----------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para colocar a 

votação esta tomada de posição, independente de saber se é uma moção, se é uma 

recomendação (referiu que pensa que será uma proposta, e que irá estudar este assunto).  

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a tomada de posição em minuta. 

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

João Sá Marta que referiu ter sido questionado pelos munícipes da aldeia dos Moinhos (que já 

têm o saneamento) quando terão autorização efetiva para fazer a ligação a esse saneamento. 

Também em relação à sua aldeia e falando com os habitantes, referiu a questão da 

Estrada do Cerro (que já abordou com o Senhor Fernando Araújo) que está cheia de buracos e 

espera-se uma solução. Referiu também a falta de um contentor para papel que existe na 

aldeia. Alertou também para a urgência da instalação da fibra ótica, porque há uma fraca 

ligação à internet, porque temos uma ligação telefónica direta para Miranda, que são pouco 

mais de 3 quilómetros de fio de cobre, e consequentemente há uma acumulação de tráfego 

grande. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim, referiu não querer entrar em pormenores muito técnicos, congratulou o site 

da Câmara Municipal, porque foi à procura do desenho das faixas de combustível, e realmente 

estão lá. Mas deparou-se com alguns links partidos (isto já é um pormenor técnico), que são 

híper ligações que não vão dar a lado nenhum, são erros. Existem cerca de 38 no site da 



 

 

      

Ata 28-02-2018  
Nº 1  

14 

Câmara Municipal, e que é o nosso cartão-de-visita. Não serão muitos, em relação aos três mil 

links em que fez a análise. Serão necessárias ferramentas, não será à mão que se faz isso. 

Alertou que parece mal e disponibilizou-se para fornecer o relatório onde é que esses links 

aparecem e que estão a apontar para nada, para sites que já não existem e para documentos 

que já não existem. Notou também que existe informação completamente desatualizada, e 

tem dado por conselho, até porque é responsável há 25 anos pelo site da Universidade, que é 

um site relativamente maior, é que a informação ou está atualizada, ou não existe, ou então 

deve ter a data da última atualização. Se forem ver a constituição da Assembleia Municipal, é 

a do anterior mandato, assim como da constituição das Juntas de Freguesia. Isso induz as 

pessoas em erro, se alguém visita o site está a obter informação errada, e outros pormenores. 

Disponibilizou-se para mostrar como se pode ver isso e referiu que tem um relatório de todas 

as páginas que têm links partidos (são cerca de setenta e tal), que poderá deixar. ---------------  

Mencionou que deveria existir também uma informação minimalista em inglês, porque 

temos um concelho com muitos ingleses que vivem em Miranda e muitos outros que 

pretendem vir. Não se pretende que seja uma réplica do site em português, mas uma 

informação cativante, que nos promova. Lembrou que os ingleses quando vêm para cá, seja 

em visita, seja para viver, não sabem nada de português. Haverá dois aspetos importantes, 

uma informação virada para o interior, para nós e para os funcionários da Câmara, outra para 

o pessoal que nos visita, mas que são portugueses e outra para os nossos turistas. Isto é 

apenas uma sugestão e aproveitou para referir que se for necessário oferece gratuitamente os 

seus serviços para ajudar nessa tarefa. Aludiu também ao serviço de atualização de 

conteúdos, dizendo que espera que sejam os próprios elementos da Câmara e que não se 

esteja a pagar a empresas para alterar um número de telefone. Isso foi uma coisa que existiu 

na Universidade durante muitos anos e foi conseguido evitar isso, dando formação às pessoas 

que atualizam o conteúdo e não pagando nada a empresas para alterar uma simples morada, 

um número de telefone, um edital, ou outra coisa qualquer.------------------------------------------  

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

José Taborda que começou por referir que a sua primeira questão tem a ver com o piso do 

circuito pedonal bastante degradado que existe na Volta da Costa. È uma pena, porque é um 

espaço bonito, e já em tempos este assunto tinha sido trazido a esta Assembleia, mas 

constatou que cada vez vê o piso e o espaço mais degradados. Achou muito bem a colocação 

das grades pela Câmara Municipal, para evitar qualquer acidente. No entanto, e como é um 

sítio de passagem para qualquer turista, qualquer transeunte, até as crianças na passagem 

para a escola da escola primária, deveria ser um sítio a ter uma atenção especial por parte da 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Continuou a sua intervenção com a intenção de apresentar duas propostas à Câmara, 

em virtude de se ter deparado com uma situação, durante o fim-de-semana, sentado numa 

esplanada e onde acabou por ouvir a conversa de uma família de turistas, que estavam 

hospedados no Hotel Mélia na Lousã, e que vieram até Miranda para conhecer. E os turistas 

abordaram a senhora do café e perguntaram o que é que se podia ver em Miranda e o que 

podiam visitar e ficou estupefacto com a resposta que a senhora deu: “bem aqui podemos ver 

muita coisa, há muita coisa para ver, as aldeias são muito bonitas”. Referiu que deu consigo a 

pensar que estava aqui alguma coisa que não estava a funcionar, se queremos promover o 

nosso concelho, há aqui um trabalho a fazer. E o primeiro trabalho a fazer, é, porque não, 

voluntariamente, a Câmara Municipal juntamente com o Posto de Turismo promover 

formação, nomeadamente aos comerciantes mais centrais da vila, no sentido de os dotar de 

conhecimentos e de meios (flyers ou pequenos livros) para que os estabelecimentos possam 

fornecer aos turistas informação do que se pode visitar no concelho. Temos um concelho bem 

bonito, com muitos pontos de interesse para visitar e uma pena não ser divulgado da forma 

que ele merece.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida lembrou que o Posto de turismo não funciona aos fins-de-semana e 

feriados e isso é uma lacuna, porque é um local que deve estar aberto. Sabemos que é aos 

fins-de-semana e feriados que as pessoas se deslocam para conhecer locais (todos nós 

fazemos isso). Propôs que a Câmara refletisse no funcionamento e na organização, de modo, 

por exemplo, a que à segunda-feira (para não aumentar a despesa em termos de recursos 

humanos) dar folga aos funcionários, até porque a segunda é um dia morto. Deixou estas duas 

propostas para a promoção do nosso concelho. -----------------------------------------------------------  

Seguidamente, referiu que ouviu com atenção o expediente elencado pela Deputada 

Etelvina, e percebeu que o ACES teria solicitado a nomeação de um membro da Assembleia 

Municipal para representação no Conselho da Comunidade. Lembrou que já tinha colocado 

essa questão ao Presidente Luís Antunes, porque achava que estava tudo muito parado, e 

quando está muito parado, adormece, e quando adormece, isto não anda, e há muitos 

problemas a acumularem-se na área da saúde, não só no nosso concelho, mas nos 14 

concelhos que fazem parte do Conselho da Comunidade. Informou que por sugestão, o 

Presidente da Comunidade solicitou ao Diretor do ACES que solicitasse às Câmara Municipais a 

nomeação. Referiu que na Ordem do Dia, não vê nada sobre o assunto, não sabe se por lapso, 

se por esquecimento, e pensa que é importante elegermos hoje alguém para representar a 

Assembleia no Conselho da Comunidade, até porque para março já está prevista uma reunião. 

Questionou também, até porque não ouviu falar no expediente, se já ouve alguma 

resposta à moção apresentada, que foi votada e aprovada por unanimidade por esta 
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Assembleia Municipal, relativamente à extensão de saúde de Semide não fazer parte da 

futura USF Trilhos Dueça? É um assunto bastante importante, e não sabe se ouve algum 

desenvolvimento, e é para não adormecer sobre esta situação. --------------------------------------  

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

Mário Sol que referiu que a sua intervenção teria como destinatário mais importante o Senhor 

Presidente da Freguesia, João Carvalho, porque é uma situação que verifica em Semide. 

Informou que por motivos familiares tem deslocações quase diárias à Escola Básica de Semide 

e a zona de acesso à Escola é um pouco problemática (lembrou que também dá acesso à 

Santa Casa da Misericórdia), e mais ainda em alturas de chuva, porque as águas andam 

perdidas, as pessoas passam por cima de águas que não se infiltram e verificou que a água 

acaba por se infiltrar numa tampa de esgotos, e caso esteja a ser encaminhado para uma 

Etar, isso acarreta custos no tratamento das águas residuais. Existe também ao lado do portão 

da Escola uma pequena rampa em terra, onde recentemente uma criança caiu e teve que 

receber tratamento hospitalar e aquilo é fácil de resolver, com uma pequena vedação de 

cerca de 1,5/2 metros. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Fez um alerta para os muros de suporte de terras da estrada que liga o Senhor da 

Serra à Santa Casa da Misericórdia, que estão protegidos por uma armação em ferro com 

aberturas muito grandes, onde é fácil uma criança poder cair lá para baixo, e o lá para baixo 

não é uma altura pequena (há lá uma zona que tem mais de 4 metros de altura). ----------------    

Chamou a atenção para as condições do parque infantil da escola que ainda não está 

dotado de um piso mais moderno, ainda tem o piso antigo em areia, o que não será o mais 

correto porque os animais fazem as necessidades ali e as crianças chegam a casa com uns 

quilos de areia e pode provocar algumas situações menos agradáveis. ------------------------------  

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

Joana Paiva que começou por cumprimentar todos os presentes, para depois reconhecer o 

trabalho que tem sido realizado neste Municipio, no que diz respeito ao reconhecimento dos 

jovens que se têm vindo a destacar em várias áreas, seja no desporto, seja na cultura. 

Reconhecer o esforço e o investimento que o Municipio tem feito para apoiar estes jovens, o 

reforço ao apoio dos clubes desportivos e culturais e associações do concelho e que acaba por 

se refletir, porque jovens os munícipes que têm um enorme talento, mas também um backup 

importante por parte do seu Municipio, para conseguirem mais facilmente ver os seus méritos 

serem reconhecidos. Acrescentou que gostava de deixar uma palavra de reconhecimento a 

dois jovens, em particular, o Paulo Sousa, que se destacou na área da música, com o 

lançamento do seu álbum de originais, e uma semana depois já era primeiro lugar do top 

nacional; e também, noutro campo, o Diogo Cancela, atleta de natação adaptada, que aos 15 
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anos compete em campeonatos nacionais com seniores. Lembrou que no último campeonato 

nacional em que esteve presente e onde bateu vários recordes nacionais, ele competiu contra 

atletas de 24 anos e já tem marcas que lhe possibilitam a participação nos europeus de 

natação adaptada. Neste momento está em Copenhaga a participar numa prova, onde ao 

mesmo tempo faz a classificação para ser integrado na categoria de deficiência, uma 

classificação internacional que permitirá integrar o estatuto de alta competição e permitir-

lhe-á participar nos europeus, mundiais e paraolímpicos. Também a equipa de juvenis da Casa 

do Povo de Miranda do Corvo é campeã da AFC e muitos jovens que dão cartas no judo, no 

futebol, na música, na arte. Referiu que é de parabenizar e incentivar que o Municipio 

continue a apoiar estes e outros jovens para que continuem a levar longe o nome de Miranda. 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que numa próxima Assembleia 

poderá ser apresentado um voto de louvor para passar a constar aqui na nossa Assembleia. 

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

João Branco que começou por cumprimentar todos os presentes. De seguida voltou ao sector 

florestal para focar aquilo que foi a prova do Trilho dos Abutres e ressalvando que todos aqui 

nesta sala temos a certeza que se não fosse a conservação que se mantém na nossa faixa da 

Serra da Lousã, no concelho de Miranda do Corvo, esta prova nunca teria a capacidade de ser 

o que é hoje: trazer milhares de participantes a Miranda do Corvo e trazer uma feira da 

modalidade ao Mercado Municipal, de esgotar a oferta hoteleira em Miranda do Corvo e em 

alguns concelhos limítrofes. Por aqui vemos que a floresta tem um papel essencial e esta é 

uma prova exímia daquilo que é a importância deste sector, de conservarmos a nossa 

natureza e daquilo que de bom podemos fazer com a nossa floresta. Fez votos para que a 

Câmara continue a fazer o excelente trabalho que tem feito ao nível da conservação e 

prevenção de incêndios. Ressalvou que mais pode ser feito na nossa serra, sobretudo ao nível 

da floresta autóctone, mas de certeza que essa será a vontade e que assim será o futuro. Este 

é um grande exemplo do melhor que se faz por cá, e todos os anos se fala nisto, mas 

realmente a prova tem vindo a crescer e está cada vez mais uma prova de excelência. É o 

resultado de uma excelente simbiose entre a sociedade, uma associação desportiva e 

cultural, a Associação Abútrica e a Câmara Municipal, que aqui cumpre o seu papel de apoio e 

o seu papel de disponibilizador de infraestruturas, bem como as Juntas de Freguesia que 

estão incluídas na prova do trilho dos abutres. Salientou esta prova, e referiu que nuca será 

de mais salientar, porque a prova tem mais espaço para crescer e é um excelente exemplo 

daquilo que se pode fazer, daquilo que é o nosso potencial endógeno, daquilo que deve ser 

um dos eixos da nossa estratégia de desenvolvimento e o aproveitamento daquilo que existe 

por cá e que se pode mostrar para fora. -------------------------------------------------------------------   
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Ressalvou também a candidatura à organização do campeonato mundial que se 

avizinha, de Trail Running e que espera que seja bem-sucedida e que terá todas as garantias 

de ser uma prova de sucesso, tanto a nível municipal, como nacional e mundial. -----------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para referir alguns 

aspetos derivados das intervenções anteriores. Começou por abordar o assunto do 

saneamento nos Moinhos, dizendo que em sua opinião era preferível não haver saneamento, 

porque foram feitas obras, muito concretamente no seu local de residência, uma estrada que 

se chama, Rua das Avelãzeiras, que deu terreno para as Águas de Coimbra entrarem, fazerem 

as valas e o resultado foi que em vez do diâmetro do caudal que estava previsto nas tubagens, 

diminuíram 10 ou 15 cm. Em resumo, todos aqueles detritos que vêm do Senhor da Serra, 

desaguam ali e continua a não ter saneamento, porque não o liga, e além disso tem à porta 

um cheiro imundo que ninguém lá para. Informou que fez uma queixa-crime ao Ambiente 

através da GNR, mas sem resultados práticos, porque a obra está em execução. Em 

conclusão, sem saneamento, vivia bem, agora com saneamento, aquilo está uma porcaria, 

rebentaram os canos todos e passei a viver mal (nem sequer dorme em sua casa em Semide, 

não pode). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação aos correios, que foi um assunto aqui abordado diversas vezes, sempre em 

discordância com as atitudes tomadas por eles, CTT, sendo uma instituição pública, tinham 

que prestar um serviço de qualidade. Ninguém ligou e o resultado é que vamos ficar sem um 

serviço público importante (já estamos a ficar). Em Semide fecharam a estação dos correios e 

agora a junta encarregou-se de fazer um trabalho básico (a funcionária é meia paga pela 

Junta e meia paga pelos correios), porque senão tínhamos que vir a Miranda ou à Lousã para 

colocar uma carta no correio, mas os serviços prestados são muito limitados. E pior ainda é o 

facto de a distribuição das cartas estar a ser afetado grandemente, porque não entregam as 

cartas e acusam a Câmara porque não há números de polícia. ----------------------------------------  

Relativamente ao problema abordado pelo Deputado Mário Sol, referiu que aquele 

local não tem condições para ter ali uma escola, há um pavilhão, há a Santa Casa da 

Misericórdia, mas o pavimento não está nas devidas condições, também culpa da Câmara, que 

devia aligeirar aquilo. Disse esperar que essas obras sejam feitas, talvez ainda primeiro que 

todas as outras que aqui enunciou. -------------------------------------------------------------------------    

Mas há uma coisa boa, referiu que tem notado, pelas suas digressões no concelho, e 

até indo a alguns restaurantes, uma coisa interessante: é que vê em Miranda do Corvo, em 

Semide (principalmente), excursões de pessoas que vêm de muitas zonas do país. Outro dia 

num restaurante de Semide, estava uma excursão de 50 pessoas que vinham de Alcanena e as 

pessoas não conheciam ali ninguém, e estavam a comer chanfana e referiram que tinham 
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visto prospetos e que lhes tinha suscitado curiosidade. O que quer dizer que quando há 

publicidade, as terras ganham. E não estou a trazer aqui à coação o problema da chanfana, 

nem da origem. Para si a origem da chanfana é Semide (e não Poiares), porque no 

liberalismo, em 1850, quando acabou o couto de Semide, que era o concelho de Semide, onde 

o presidente da Câmara era a Abadessa do Convento, e os liberais acabaram com o concelho, 

porque tudo o que cheirava a religioso era para deitar abaixo, e Semide passou a pertencer a 

Miranda do Corvo (houve uma anexação). E Poiares, que era uma freguesia de Semide, passou 

a concelho, e é natural que tenha levado muitas tradições de Semide, e uma delas é a 

chanfana. Isto nunca foi dito aqui na Assembleia, é pena não estar nenhum jornalista. ---------   

Em conclusão, temos as nossas riquezas e temos que preservá-las. É claro que o Posto 

de Turismo tem que estar aberto, é uma repartição que tem que estar aberta ao fim de 

semana, para poder encaminhar as pessoas que nos visitam. ------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Presidente 

em Exercício, Ana Gouveia, para responder às diversas questões colocadas pelos Senhores 

Deputados. Começou por se congratular com a tomada de posição do Deputado José Mário 

Gama, que todos subscreveram, porque (e como referiu no inicio) espera que o Senhor 

Presidente traga boas notícias da reunião em que ainda está. Na verdade, os recursos são 

escassos, também tem conhecimento que os preços para a limpeza acabaram por disparar, 

porque há muita procura e oferta é pouca. Referiu esperar que haja bom senso por parte do 

governo e haja um adiamento dos prazos para não prejudicar, nem os privados, nem as 

autarquias, mas muito menos as florestas. E isto é um trabalho que tem que ser feito, mas 

sabemos que não se pode fazer em poucos meses, aquilo que não foi feito em anos. ------------  

Lembrou que Miranda do Corvo, em relação aos incêndios, não foi contemplada com 

aquela portaria de outros concelhos e tem sido altamente prejudicada por isso. Não tendo 

sido contemplada, gostaríamos que tivesse sido discriminada positivamente por todo o bom 

trabalho que fez na área da proteção civil. ---------------------------------------------------------------   

Em relação ao saneamento dos Moinhos, referiu que apenas estão à espera do parecer 

das Águas do Centro Litoral, para podermos avançar, porque há questões técnicas que têm 

que ser respeitadas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à fibra ótica, informou que não sabe dizer nada e passará essa questão 

ao Senhor Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao site, mencionou a sua satisfação pelas palavras do Senhor Deputado João 

Sá Marta e que seja reconhecido o valor ao site. Há três anos foi uma grande aposta do 

executivo e não foi reconhecido esse trabalho pela oposição. Informou que a atualização dos 

conteúdos é feita por cada serviço e vai averiguar em cada serviço, no sentido de se ver o que 
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está atualizado ou não. Referiu ter tomado boa nota em relação aos links partidos e à 

informação em inglês e espera que toda a informação que prestou possa ser usada da melhor 

forma pelos serviços informáticos. --------------------------------------------------------------------------  

Informou o Deputado José Taborda que em relação ao passadiço ele está sinalizado, 

estão lá as baias de segurança e por isso está bem sinalizado. Sendo que o projeto e o 

procedimento estão em curso, porque não é um procedimento simples que possa ser efetuado 

pelos nossos funcionários, tem que ser já uma pequena empreitada para a reparação e 

manutenção dos passadiços. ----------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à proposta que fez dos flyers nos cafés, talvez não se tenha 

apercebido, mas não é novidade. Informou que os flyers estão disponíveis e com alguma 

frequência os proprietários dos estabelecimentos solicitam flyers para distribuir aos turistas. 

Ressalvou que temos sido visitados por muitas pessoas, e isto também consequência de todas 

as atividades que promovemos, do Trilho dos Abutres, da Miranda Cup, da Expo Miranda, da 

Feira Medieval, da Feira da Caça, embora se saiba que é um fenómeno comum à zona centro. 

Referiu que não queremos puxar todos os louros para nós, mas na verdade fazemos parte 

desse conjunto e temo-nos esforçado por isso. -----------------------------------------------------------  

Em relação ao Posto de Turismo, informou que no verão e na primavera ele estará 

aberto. Estamos a fazer todos os esforços para que possa estar aberto o ano todo aos fins-de-

semana, mas neste momento não há recursos humanos. ------------------------------------------------  

Entroncando nisto e já respondendo ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

lembrou que a Câmara promove há cerca de dois anos a Rota da Chanfana. E relativamente a 

essas excursões, informou que há um agente turístico que promove essa Rota da Chanfana, 

em que são visitados os oleiros no Carapinhal, é visitado o pastoreio (no Gondramaz), são 

visitadas as vinhas em Lamas, é visitado o Mosteiro de Semide e esta rota é feita com muita 

frequência.-------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Em relação à área da saúde, referiu que é um pelouro da sua responsabilidade e se 

sente um pouco impotente para lidar com essa área, porque as coisas são todas impostas de 

cima. Há reuniões pedidas para ver como se pode conjugar a USF e a extensão de Semide. Em 

sua opinião a extensão de saúde de Semide poderia ser integrada na USF, mas desconhece se 

é ou não uma questão de vontade dos profissionais. -----------------------------------------------------  

O Senhor Deputado José Taborda informou que há profissionais que querem aderir, 

mas há outros, dentro da própria extensão, que não são a favor da sua adesão. Mas haverá 

sempre alternativas capazes de criar soluções no sentido de não termos um concelho a duas 

velocidades, na área da saúde, uns com atendimento de primeira e outros de segunda. Em sua 

opinião, a Câmara Municipal deve deixar bem vincada esta posição. --------------------------------  
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A Senhora Presidente em Exercício, Ana Gouveia, retomou a palavra para referir 

que essa é a preocupação da Câmara, porque não se pode admitir que faltando um secretário 

clinico, tenha que fechar a extensão e vir tudo para o centro de saúde. ----------------------------  

Agradeceu as sugestões do Senhor Deputado Mário Sol e registou todos os seus alertas, 

que irão ser tomados em conta. -----------------------------------------------------------------------------  

De seguida, agradeceu também à Senhora Deputada Joana Paiva por todas as 

referências feitas aos jovens de sucesso da nossa comunidade. A Câmara tem feito algum 

esforço, mas ainda terá que haver outra revisão do regulamento da área desportiva, em 

relação à atribuição dos subsídios às coletividades, porque falta apoio à alta competição. -----  

Também em relação aos Trilhos dos Abutres, agradeceu as referencias feitas pelo 

Senhor Deputado João Branco, reconhecendo que é um esforço que fazemos com a parte 

gastronómica. Lembrou que só não vem mais gente a Miranda do Corvo, nessa altura, porque 

a própria associação não aposta na massificação porque pretende muita qualidade. Admirou-

se com o facto de serem tantos os participantes, como aqueles que ficam de fora sem 

inscrição, sendo que isso acontece para garantir a sustentabilidade da prova e do ambiente.  

Ponto 8 - Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade da Autarquia, nos 

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

Neste ponto não existiram intervenções. ---------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Designação dos membros para integrar a Comissão Municipal de Saúde ---  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra e referiu que nesta 

comissão costumam, segundo o próprio regimento, ser dois elementos nomeados dos grupos 

maioritários, do PS e do PSD, e cada grupo apresentará também um elemento suplente. 

Lembrou que na anterior comissão de saúde, a CDU tinha um elemento (Samuel). O que 

poderá acontecer novamente, desde que estejam incluídos elementos destes grupos 

partidários. Pediu aos grupos partidários para indicarem os seus elementos, um efetivo e um 

suplente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

José Taborda que referiu ser ele próprio o representante do PSD na Comissão Municipal de 

Saúde e o elemento suplente a Deputada Verónica Simões. --------------------------------------------  

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

Deputado José Mário Gama que informou ser ele próprio o representante do PS na Comissão 

Municipal de Saúde e o elemento suplente a Deputada Sónia Cancela. ------------------------------  

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

Rita Santos que  questionou, relativamente a este ponto, se o Regulamento da composição da 

Comissão Municipal de Saúde é o Regulamento que tem em presença? E sendo assim, lembrou, 
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relativamente à composição destes elementos, que o que está nesse Regulamento, não 

corresponde aquilo que o Senhor Presidente acabou de dizer. Ou seja, segundo o artigo 

segundo, a composição será o Senhor Presidente da Câmara Municipal, o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, o/a Senhor/a Vereador do pelouro da saúde, um Vereador da Câmara 

Municipal eleito pelo PSD, outro pelo PS, um deputado da Assembleia Municipal eleito pelo 

PSD, outro pelo PS, outro pelo CDS, o Senhor Presidente da Fundação ADFP, o Provedor da 

Santa Casa da Misericórdia de Semide, o Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários, um representante do Bloco de Esquerda, outro representante da CDU e o Diretor 

do Centro de Saúde de Miranda do Corvo. Sendo que esta Comissão seria presidida pelo 

Presidente da Câmara Municipal e nas ausências ou impedimentos seria substituído pelo 

Vereador ou Vereadora do pelouro respetivo. -------------------------------------------------------------   

Assim, de acordo com este regulamento, informou que o representante da Assembleia 

Municipal indicado pela bancada do CDS, será a própria, Rita Santos. -------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal retomou a palavra para referir que 

aqui apenas são eleitos os elementos da Assembleia, porque os outros fazem parte de forma 

intrínseca, não têm que ser eleitos. Recordou também, que o CDS neste momento, não é um 

grupo na Assembleia Municipal, porque para ser um grupo teria que ter dois deputados (é o 

que diz o Regulamento). --------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado José Taborda lembrou que o Regulamento não fala em grupos, 

mas sim em deputados eleitos. Fala-se de um deputado eleito pelo CDS, agora temos um 

elemento novo pela CDU e abre-se uma porta, como sempre se abriu, ao elemento do Bloco 

de Esquerda, que neste momento não é representante na Assembleia Municipal, mas deve 

fazer parte, como uma força viva deste concelho (e ainda mais num concelho democrático) 

desta Comissão Municipal de Saúde. ------------------------------------------------------------------------    

O Senhor Deputado José Mário Gama interveio para referir que no interesse comum 

do concelho devem estar representadas todas as forças políticas, estejam elas presentes na 

Assembleia Municipal ou não. Em sua opinião deverá ser alargado o leque de participação 

nesta comissão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado Mário Sol pediu a palavra para agradecer todas as referências 

feitas à CDU. Referiu que teve pouco tempo para preparar a reunião (devido às circunstâncias 

do impedimento do Carlos Marta), mas que tentou procurar no site da Câmara alguns 

Regulamentos e não conseguiu encontrar, e por isso, não consegue analisar devidamente. 

Deixou a disponibilidade da CDU para se eventualmente houver interesse da participação na 

Comissão Municipal de Saúde. --------------------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 28-02-2018  
Nº 1  

23 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que não tinha 

conhecimento deste Regulamento e também não o encontrou no site. Baseou-se numa 

deliberação de 2013 para trazer este ponto à Assembleia. Referiu não ter nada a opor com a 

participação de todos, mas frisou que devem ser aqueles com direito a estar, e que para si, 

são aqueles que estão na Assembleia. ----------------------------------------------------------------------  

A Senhora Presidente em Exercício, Ana Gouveia, pediu a palavra para referir que 

aqui só está em causa a designação dos membros para integrar a Comissão Municipal de 

Saúde, que é um órgão que vai ser presidido pela Câmara, e é da responsabilidade da 

Câmara. Aquilo que a Câmara pede é que da Assembleia sejam indicados os elementos que 

vão participar nessa comissão, como noutras comissões que temos na Câmara. -------------------  

Em sua opinião, o Senhor Presidente não tem que ter presentes quaisquer 

regulamentos, tem é que decidir quem é que vai a essa comissão, porque é a Câmara 

Municipal que gere e que administra essa comissão e que depois convidará todos os elementos 

que entender e que realmente estão no Regulamento. -------------------------------------------------  

De seguida interveio o Senhor Deputado José Taborda que lembrou que este assunto 

já veio à Assembleia e voltou para trás, porque não percebíamos o que se pretendia. Referiu 

que não se pode esquecer que esta Comissão, é a Comissão Municipal de Saúde que já 

funciona desde 2006, com Regulamento. Sendo que se é para continuar com esse 

Regulamento e de acordo com o que está estipulado, é salvaguardado que as forças vivas 

deste concelho devam fazer parte. Agora, se a Câmara Municipal achar que esta Comissão 

Municipal de Saúde tem de ser reformulada quanto à sua composição, então a Câmara vai ter 

que esclarecer as bancadas, para percebermos o que será esta Comissão Municipal de Saúde 

no futuro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que perante este 

Regulamento e se ele está em vigor, a Assembleia Municipal só tem que se pronunciar sobre 

os seus representantes, não tem que suscitar a votação sobre outros. Sendo assim, serão os 

deputados do grupo do PSD e do PS. O CDS e a CDU não são grupos, mas não vê razão para não 

ficarem, se for essa a sua vontade. -------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Deputado Mário Sol veio lembrar que na anterior Assembleia Municipal, a 

CDU tinha dois eleitos, mas o representante da CDU nessa Comissão, era um não eleito (o 

Samuel que neste momento está em Inglaterra). ---------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal propôs que os intervenientes da 

Assembleia Municipal nesta Comissão, sejam: um elemento da bancada do PS, o Deputado 

José Mário Gama, um elemento da bancada do PSD, o Deputado José Taborda, um 
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representante do CDS, a Deputada Rita Santos e um representante da CDU e os respetivos 

suplentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a proposta apresentada pelo 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

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

Etelvina Luís que lembrou o conteúdo da ata de 29/11/2013, da Assembleia Municipal, 

quanto a este assunto: os deputados municipais eleitos são o José Fileno Taborda, a Carla 

Baptista em situação de ausências e impedimento; o José Mário Gama e o João Ramos do PS e 

depois o Senhor Samuel Santos, que não faz parte da Assembleia, mas que também fará parte 

da comissão pela CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Designação dos membros para integrar a Comissão da Toponímia ---------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal questionou quem seriam os 

intervenientes de cada partido para a Comissão da Toponímia. ---------------------------------------  

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

Deputado José Mário Gama que informou que o representante do PS na Comissão da 

Toponímia será o Deputado António Salgueiro e o elemento suplente o Deputado José João de 

Jesus. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

José Taborda que informou que o representante do PSD na Comissão da Toponímia será o 

Deputado Carlos Silva e o elemento suplente o Deputado João Sá Marta. ---------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que os representantes do 

CDS e da CDU seriam, respetivamente, a Deputada Rita Santos e o Deputado Mário Sol. --------  

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade esta  proposta. -------------------------  

Ponto 11 - Revisão do Regimento da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo ----  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que a Assembleia está a 

funcionar com o Regimento anterior, que foi muito bem feito, e diz que o Regimento terá que 

ser elaborado pela mesa da Assembleia, segundo o artigo 29º da Lei 169, da Lei das 

Autarquias: “Compete à mesa da Assembleia Municipal elaborar o projeto de Regimento da 

Assembleia Municipal ou propor a constituição de um grupo de trabalho para o efeito.” 

Informou que há quatro anos foi a mesa da Assembleia e depois da proposta elaborada, 

avocaram um elemento de cada partido, PS, PSD e CDU. Penso que para agora também estará 

bem. Alguém se opõe que seja assim? ----------------------------------------------------------------------   

Pediu o nome das pessoas que vão constituir este grupo de trabalho. Informou que a 

mesa tem um projeto que está a ser elaborado em consonância com o anterior, que deu bons 

resultados e por isso não vai haver grandes alterações. -------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada 

Rita Santos que informou, em nome da bancada do CDS, que o CDS prescinde de 

representatividade nesta comissão, uma vez que acredita que sendo responsabilidade da 

mesa, e a ela caberá fazer a sua apresentação. Caso a bancada do CDS não concorde, pois 

obviamente fará dessa não concordância, ou eventual discordância, refletir-se no seu sentido 

de voto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Foram comunicados ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal os seguintes 

nomes para comporem esta comissão: do PS, o deputado José Mário Gama; do PSD, o 

deputado José Miguel Ferreira e da CDU, a deputada Márcia Simões. --------------------------------   

E não havendo nada a opor a Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, estes 

elementos para integrarem esta comissão. ----------------------------------------------------------------   

Ponto 12 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na União de Freguesias de Semide e Rio de Vide - ano de 2018. Deliberação de 

Câmara de 23/02/2018 -----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado João Carvalho, alegou impedimento nos termos do art.º 44.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, 

ausentando-se da sala. O Senhor Presidente da Assembleia aceitou o impedimento. -------------  

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

Mário Sol que solicitou alguns esclarecimentos em relação a esta matéria. Questionou quais 

são as implicações que estes contratos têm nas freguesias, se dão origem ao aumento do 

número de efetivos, em termos de pessoal, nas Assembleias de Freguesia. E se tudo aquilo 

que se propõem fazer e que seria da responsabilidade da autarquia, se as freguesias têm 

realmente capacidade par o fazer? --------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Presidente em Exercício, Ana Gouveia, esclareceu que estes contratos 

vêm no seguimento de reuniões com os senhores presidentes de junta, e são transferências de 

verbas que os próprios propõem para as suas freguesias. São obras que as juntas têm 

capacidade de fazer, com mais e maior celeridade do que a Câmara Municipal, e com muito 

menos procedimentos burocráticos, por isso a Câmara dá o protagonismo e as condições 

financeiras às juntas de freguesia procederem a essas obras. -----------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na União de Freguesias de Semide e Rio de 

Vide - ano de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado João Carvalho, regressou aos trabalhos. ---------------------------------  

Ponto 13 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Vila Nova - ano de 2018. Deliberação de Câmara de 23/02/2018 ---  
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O Senhor Deputado José Alexandre, alegou impedimento nos termos do art.º 44.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, 

ausentando-se da sala. O Senhor Presidente da Assembleia aceitou o impedimento. -------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, Minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Vila Nova - ano de 2018 

O Senhor Deputado José Alexandre, regressou aos trabalhos.--------------------------------  

Ponto 14 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Lamas - ano de 2018. Deliberação de Câmara de 23/02/2018 -------  

O Senhor Deputado Raul Marques, alegou impedimento nos termos do art.º 44.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, 

ausentando-se da sala. O Senhor Presidente da Assembleia aceitou o impedimento. -------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Lamas - ano de 2018. ------  

O Senhor Deputado Raúl Marques, regressou aos trabalhos. ----------------------------------  

Ponto 15 - Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

na Freguesia de Miranda do Corvo - ano de 2018. Deliberação de Câmara de 

23/02/2018 --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado Fernando Araújo, alegou impedimento nos termos do art.º 44.º 

do Código do Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, 

ausentando-se da sala. E aproveitou para felicitar o executivo por dar continuidade à 

assinatura destes contratos interadministrativos, que permitem às juntas a execução de obras 

com menos burocracia e portanto, são executadas com maior celeridade. -------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia aceitou o impedimento.  --------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, Minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Miranda do Corvo - ano de 

2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado Fernando Araújo, regressou aos trabalhos. ------------------------------  

Ponto 16 - Minuta da Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda 

do Corvo e a União de Freguesias de Semide e Rio de Vide - ano de 2018. 

Deliberação de Câmara de 23/02/2018 ---------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado João Carvalho, alegou impedimento nos termos do art.º 44.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, 

ausentando-se da sala. O Senhor Presidente da Assembleia aceitou o impedimento. -------------  

A Senhora Presidente em Exercício, Ana Gouveia, esclareceu que estas Adendas 

representam uma atualização de verbas, para limpeza de bermas e valetas. ----------------------  
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A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Minuta da Adenda ao Acordo de 

Execução entre o Município de Miranda do Corvo e a União de Freguesias de Semide e Rio de 

Vide - ano de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado João Carvalho, regressou aos trabalhos. ---------------------------------  

Ponto 17 - Minuta da Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda 

do Corvo e a Freguesia de Vila Nova - ano de 2018. Deliberação de Câmara de 

23/02/2018 --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado José Alexandre, alegou impedimento nos termos do art.º 44.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, 

ausentando-se da sala. O Senhor Presidente da Assembleia aceitou o impedimento. -------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Minuta da Adenda ao Acordo de 

Execução entre o Município de Miranda do Corvo e a Freguesia de Vila Nova - ano de 2018. 

O Senhor Deputado José Alexandre, regressou aos trabalhos.--------------------------------  

Ponto 18 - Minuta da Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda 

do Corvo e a Freguesia de Lamas - ano de 2018. Deliberação de Câmara de 

23/02/2018 --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado Raul Marques, alegou impedimento nos termos do art.º 44.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, 

ausentando-se da sala. O Senhor Presidente da Assembleia aceitou o impedimento. -------------  

O Senhor Deputado José Mário Gama manifestou muito agrado por estes contratos 

continuarem a estar vigentes. --------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Minuta da Adenda ao Acordo de 

Execução entre o Município de Miranda do Corvo e a Freguesia de Lamas - ano de 2018. --------  

O Senhor Deputado Raul Marques, regressou aos trabalhos. ----------------------------------  

Ponto 19 - Minuta da Adenda ao Acordo de Execução entre o Município de Miranda 

do Corvo e a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo - ano de 2018. Deliberação 

de Câmara de 23/02/2018 -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado Fernando Araújo, alegou impedimento nos termos do art.º 44.º 

do Código do Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, 

ausentando-se da sala. O Senhor Presidente da Assembleia aceitou o impedimento. -------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Minuta da Adenda ao Acordo de 

Execução entre o Município de Miranda do Corvo e a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo - 

ano de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado Fernando Araújo, regressou aos trabalhos. ------------------------------  
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Ponto 20 - Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Miranda do 

Corvo e a Associação dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo. Deliberação 

de Câmara de 23/02/2018 -------------------------------------------------------------------------  

Os Senhores Deputado Fernando Araújo e José Alexandre, alegaram impedimento 

nos termos do art.º 44.º do Código do Procedimento Administrativo, não participando na 

deliberação seguinte, ausentando-se da sala. O Senhor Presidente da Assembleia aceitou os 

impedimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Presidente em Exercício, Ana Gouveia, esclareceu que é uma revisão ao 

subsidio atribuído aos Bombeiros, que se traduz num aumento de 500.00 euros mensais. -------  

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

Mário Sol que começou por dizer que os Bombeiros para si e para a sua família têm 

significado muito especial, não só porque atualmente alguns membros da sua família fazem 

parte do corpo ativo dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, mas também porque o 

seu pai foi um dos fundadores do corpo ativo dos Bombeiros Voluntários (não da Associação), 

fez parte daqueles primeiros homens que pegando nas carroças saíam daqui a correr  e 

chegavam como podiam para extinguir os incêndios no nosso concelho. Ao longo de muitos 

anos também teve um período de colaboração muito próximo, junto a um ex-comandante já 

falecido, Pereira dos Santos. Ao longo de muitos anos os Bombeiros viveram com muitas 

dificuldades, recordou que numa altura se pensou em iniciar um seguro para os Bombeiros, e 

teve que ser feito de uma forma muito reduzida, porque a Câmara Municipal e os 

responsáveis dessa altura se recusaram a colaborar (isto falando no inicio dos anos 80). Na 

altura não se entendeu a importância, mesmo quando se tentou pedir ajuda para adquirir um 

edifício (que hoje está recuperado e muito bem, o Edifício dos Baetas) para Quartel dos 

Bombeiros, também não houve colaboração. Isto para dizer, que em sua opinião 9 000 euros, 

é uma colaboração muito reduzida, mas referiu que gostaria de ver aqui uma verba mais 

avultada, porque os Bombeiros desde sempre cumprem uma missão, a defesa das vidas e dos 

bens dos cidadãos, neste caso de Miranda do Corvo. Mas mesmo assim dá os parabéns à 

Câmara por estar a rever esta verba, a do ano anterior seria mais baixa e pensa que há um 

projeto para continuar a rever anualmente. --------------------------------------------------------------  

De seguida referiu o orgulho que sente do trabalho que tem sido feito pelo 

Comandante Operacional Municipal e Comandante dos Bombeiros, Fernando Jorge, e deixou-

lhe uma palavra de reconhecimento. -----------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Adenda ao Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Miranda do Corvo e a Associação dos Bombeiros Voluntários 

de Miranda do Corvo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Os Senhores Deputados Fernando Araújo e José Alexandre regressaram aos trabalhos. 

Ponto 21 - Primeira Revisão Orçamental para o ano de 2018. Deliberação de 

Câmara de 23/02/2018. ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Presidente 

em Exercício, Ana Gouveia, que esclareceu que aqui se trata da integração do saldo de 

gerência, para reforço da rubrica de investimento e da rubrica de limpeza de terrenos 

florestais. Pode dizer-se que é um ato administrativo, mas também politico, porque tem 

opções nos investimentos. ------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria com nove abstenções dos Deputados do 

PSD-CDS/PP e 16 votos a favor dos Deputados da CDU, do Partido Socialista e do Presidente 

da Assembleia Municipal, a Primeira Revisão Orçamental para o ano de 2018. ---------------------  

Neste momento, o senhor Presidente de Câmara juntou-se aos trabalhos e assumiu o 

seu lugar na Mesa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 22 - Proposta de Aquisição de Serviços de Revisão Legal às Contas Anuais do 

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

setembro. Deliberação de Câmara de 23/02/2018. ------------------------------------------  

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

da Câmara Municipal, que começou por cumprimentar todos os presentes e desculpar-se da 

sua ausência, que foi justificada.----------------------------------------------------------------------------    

Em relação a este ponto referiu que é uma obrigação legal. A aquisição de serviços, 

no que toca à revisão legal de contas, é feita por uma entidade que já presta este serviço há 

muito anos, desde 2012, e já vem de há dois mandatos. Referiu que se mantém a mesma 

proposta, a mesma entidade e também já foi aprovado na Câmara Municipal (todos os 

documentos que constam do processo). --------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado Mário Sol referiu que tem feito algumas perguntas no decorrer 

desta Assembleia, porque é a primeira vez que está presente e confessou a sua ignorância 

nalguns aspetos. Referiu que neste ponto, pelo que percebeu, este ROC foi contratado por um 

ajuste direto. Questionou se não seria preferível através de um concurso conseguir um serviço 

a custos mais reduzidos, com a mesma qualidade e cumprindo com as mesmas normas? --------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que esta empresa já transitou 

do mandato de 2009/2013. Chamou a atenção para o facto de o valor, em relação ao ano 

anterior, ter aumentado um pouco. O valor que tínhamos antes era um valor fruto das 

condicionantes da lei do orçamento de estado, que estava muito abaixo dos valores 

praticados noutras câmaras. ----------------------------------------------------------------------------------    
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Ressalvou que na informação há outra componente da prestação de serviços, que 

tinha sido objeto de uma aquisição de serviços também o ano passado, à mesma entidade e 

justificou-se devidamente, porque era a entidade que estava a prestar esse serviço, em 

termos de revisão legal de contas, que é a questão da entrada em vigor (em janeiro de 2019) 

do SNCAP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, que irá 

substituir o POCAL. E é esta componente da prestação de serviços que está aqui incluída, e o 

valor que temos está dentro dos valores praticados nas outras entidades com a dimensão da 

Câmara de Miranda. --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Proposta de Aquisição de 

Serviços de Revisão Legal às Contas Anuais do Município, de acordo com o previsto no art.º 

77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ---------------------------------------------------------------  

Ponto 23 - Projeto de Regulamento de funcionamento do programa Férias 

Divertidas. Deliberação de Câmara de 19.01.2018. -----------------------------------------  

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

da Câmara Municipal, que esclareceu que este projeto de regulamento já foi aprovado na 

Câmara Municipal há uns meses, mas que ainda não entrou em vigor, porque carece de 

deliberação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

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

Mário Sol que informou que teve pouco tempo para ver os documentos e que tentou cruzar 

informação com o site da câmara, mas não encontrou o regulamento que está na origem 

desta alteração. Questionou se as alterações que vão ser feitas são só estas que estão aqui 

referidas? Mencionou que não as conseguiu enquadrar com o todo o documento e dai a sua 

questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

José Mário Gama que enalteceu a Câmara Municipal por este projeto inovador e gratuito, que 

ocupa os jovens, em vez de os deixar fechados em frente ao computador. -------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal reforçou o que disse o Senhor Deputado 

José Mário Gama, que é um projeto inovador, com uma grande sensibilidade, no que toca à 

questão de manter as crianças ocupadas durante o período de férias, em que as escolas estão 

encerradas e temos que louvar esta iniciativa, não só da Câmara Municipal, mas também das 

entidades que colaboram com a câmara neste processo. Também informou que está previsto 

um valor de 25 euros por semana, de base, para o segundo e terceiro filho, na questão das 

famílias numerosas. Mais informou que está previsto que para as crianças que têm subsídio na 

escola, do escalão A, será gratuito e os do escalão B têm 50% de redução. Sendo que, esta 

questão da componente social, está aqui devidamente considerada. --------------------------------    
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Em relação à questão levantada pelo Senhor Deputado Mário Sol, dizer-lhe que não 

está, nem podia estar, porque é a primeira versão. Só depois da aprovação na Assembleia 

Municipal, é que se irão seguir as formalidades, também carece de publicação no Diário da 

República, e claro que no site da Câmara. ----------------------------------------------------------------    

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Projeto de Regulamento de 

funcionamento do programa Férias Divertidas. -----------------------------------------------------------  

Ponto 24 - Ramal da Lousã. ------------------------------------------------------------------------  

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

José Filomeno Taborda que cumprimentou o Senhor Presidente da Câmara. Começou por 

dizer que o Ramal da Lousã é sempre um tema que deve ser abordado, até para se fazer um 

ponto de situação. Informou que leu esta semana que mais uma vez foi adiada a entrega do 

estudo do LNEC até 31 de março, mais um adiamento. Questionou o Senhor Presidente sobre o 

ponto de situação relativamente ao projeto apresentado nesta Câmara Municipal, no passado 

mês de julho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Mário Sol que referiu que esta questão do Ramal da Lousã e do famigerado Metro Mondego, 

que agora já não é Metro Mondego, é Metro Bus, lhe é muito caro. Estamos há mais de oito 

anos sem comboios no Ramal. Esta solução que agora nos tenta ser presenteada, mas que 

quanto ao Movimento de Defesa do Ramal, não contribui em nada para as soluções que nós 

pretendemos para o nosso concelho e para a nossa região. Questiona por isso o Senhor 

Presidente, mas adiantando já um pouco da resposta, quanto a uma notícia onde o Dr. Manuel 

Machado diz que o Sistema de Mobilidade vai ser dotado financeiramente, mas não adiantou 

nem montantes, nem prazos para concretizar o investimento. Ora isto é mais do mesmo, e 

quando nós sabemos que a CP (e o Instituto de Mobilidade e Transportes) tem passado os 

últimos tempos a propor investimentos em linhas que estavam paradas, que estavam 

degradadas e na recuperação de linhas. Quanto isso, o nosso Ramal da Lousã, a nossa linha de 

comboios tem ficado votada ao abandono. Porquê? Sabemos que nem a Metro Mondego, nem 

as câmaras municipais têm capacidade para avançar com a obra se não tiverem dotações, que 

não existem, e salvo qualquer evolução na comissão europeia que se desconheça, não existem 

verbas para este sistema de mobilidade, existem verbas para os comboios, existem verbas 

para recuperar o Ramal da Lousã, desde que esta linha esteja entregue, e como já devia, 

estar à CP. Naturalmente que esta entidade iria propor o Ramal para obra, tal e qual propôs 

outras. Este assunto é recorrente e sabemos que todos gostávamos de ver aqui o comboio, no 

entanto, a última posição do Senhor Presidente não é aquela que gostaria mais de ouvir e não 

está em consonância com aquilo que tem ouvido da sua parte.  --------------------------------------  
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Referiu que não se alonga mais, porque todos conhecemos as dimensões desta 

tragédia, mais informou que no próximo dia 03 de março, um grupo de parlamentares da 

Assembleia da República, do Partido Ecologista Os Verdes, vai estar aqui em Miranda, ainda 

não se sabe o horário correto, mas será entre as 15 e as 17 horas, em frente à antiga estação 

dos caminhos-de-ferro e iremos sentar-nos no bar do cinema. Pretende com esta informação, 

divulgar o encontro e convidar todos os presentes para se juntarem, pois será um gosto ver 

pessoas que tenham influência, quer política, quer nos destinos desta terra e da nossa região. 

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

José Mário Gama que em relação ao Ramal da Lousã referiu um que assunto muito 

importante e recorrente aqui na assembleia, será a qualidade dos transportes que existem 

neste momento. Deu como exemplo, há cerca de 15 dias ia para Coimbra e estava um 

autocarro parado na zona de Lamas, passado 4 dias vejo outro, ao pé da Makro, a seguir ao 

Pingo Doce, também parado. Isto é um transtorno para todas as pessoas que utilizam os 

transportes alternativos ao Metro e isto demonstra que o material circulante cada vez tem 

menor qualidade, talvez devido ao excesso de utilização. Por outro lado, em conversa com a 

Deputada Joana Paiva, esta relatou uma situação de um autocarro onde não podiam ser 

usados os quatro bancos da frente porque chovia nos bancos. -----------------------------------------    

Por isso, aquilo que se pretende é que se dê mais dignidade e mais qualidade ao 

material circulante, pelo menos enquanto esta situação se mantiver sem alterações, porque 

se não há qualidade no equipamento, se não se cria eficácia e eficiência no transporte, as 

pessoas vão desistindo de utilizar este meio de transporte, e quando chegar o dia em que 

haja alguma solução, as pessoas já criaram outros hábitos e muitas delas desistiram de viver 

em Miranda do Corvo, criando outras alternativas. ------------------------------------------------------   

Referiu que talvez fosse uma boa ideia tentar interferir e fazer alguma pressão junto 

da Metro Mondego, que é a entidade que está a regular estes assuntos, no sentido de criar 

melhores condições e que acautele as empresas que vai adjudicar no sentido de melhorar a 

qualidade de serviço dos transportes aqui circulantes.--------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu algumas questões relativas a 

este assunto. De forma sucinta referiu, em relação à intervenção do Senhor Deputado Mário 

Sol, que não está de forma nenhuma enganado, porque partilhamos da mesma posição, todos 

nós preferíamos que os sucessivos governos não tivessem feito aquilo que fizeram, que a 

solução fosse ferroviária, que já estivesse a funcionar ou que viesse a funcionar a curto prazo. 

E que todas as injustiças que falou, que se passam a tantos níveis, não só na área dos 

transportes, das acessibilidades, com linhas que estão a surgir, com obras que estão a ser 
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anunciadas ou já em execução, de apoios para as grandes cidades, esse centralismo que 

continua a reinar, infelizmente. -----------------------------------------------------------------------------  

Resumiu que temos que ser realistas, basicamente estamos a ser confrontados com 

uma opção, que é um pouco aquilo que já se passou no passado e que em tempos, a anterior 

Presidente de Câmara, Fátima Ramos, chegou a confidenciar-lhe: que todos queríamos uma 

solução ferroviária (pura ferrovia) e aceitou-se contra a nossa vontade, a solução que o 

governo proponha, a solução Metro. E porquê? Porque foi dito, ou isto ou nada. E embora, 

taxativamente isso não seja dito, aquilo com que somos confrontados é, ou metro bus ou 

nada. Aceitamos? Não aceitamos, não concordamos, mas, basicamente, está a ser-nos 

imposto pela administração central e até pela União Europeia, em termos do que é a 

viabilidade de virmos a ter ou não, fundos comunitários. Infelizmente a decisão não está nas 

nossas mãos. Em devido tempo tomamos as devidas medidas, houve manifestações, houve 

tomadas de posição. Mencionou que esta nota prévia, é para dizer que todos partilhamos 

desse inconformismo, dessa desilusão, perante este projeto. -----------------------------------------  

Passou depois a elencar algumas novidades naquele que é o tal projeto do Metro Bus, 

no que toca à proposta apresentada pelo Senhor Ministro em junho. Estão em marcha o 

desenvolvimento de todos os estudos (estudos prévios), que de acordo com a calendarização, 

terão que estar concluídos até final de março, em articulação com o LNEC – Laboratório de 

Engenharia Civil e a equipa projetista ligada à REFER, tendo em vista o financiamento 

comunitário a incluir numa reprogramação no âmbito do atual quadro comunitário. Isto foi 

transmitido numa reunião ocorrida recentemente aqui na Câmara Municipal que teve como 

principal objetivo recolher algumas sugestões, como por exemplo, se os veículos que partem 

de Miranda, o devem fazer na estação ou no Corvo (claro que nos interessa que a família de 

veículos parta do Corvo) e mais umas questões que foram colocadas. Mas o que ressaltou ali à 

vista foram duas questões, que para si são fundamentais: serem veículos articulados ou não, 

tal como está previsto para a cidade, o que está em estudo devido à questão técnica dos 

túneis; e a outra questão que é mais problemática, verifica-se pelo cronograma que existe um 

desfasamento, tipo duas fases: o ramal até ao Alto de S. João e uma segunda fase, na cidade, 

com uma décalage de um ano. Informou que discordou completamente disto e se opôs a esta 

solução. Comunicou que a Câmara não vai aceitar de modo algum o faseamento do projeto. 

Ressalvando sempre que não é uma aceitação tácita daquilo que nos estão a impor, é 

dentro daquilo que nos estão a impor, não sermos enganados novamente. -------------------------  

No que toca aos transportes alternativos, referiu que é do conhecimento da entidade 

que coordena este processo, que é a Metro Mondego, as deficiências que existem. O contrato 

dessa prestação de serviço que existe está na reta final e já estão a preparar um novo 
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concurso e estão a blindá-lo muito bem, em termos daquilo que são as exigências da idade 

dos autocarros, das suas características, para evitar que estas situações que têm ocorrido e 

que são do conhecimento público, voltem a acontecer. E também estão a fazer melhorias e 

ajustamentos em termos daquilo que são os horários, reforçando a capacidade nalgumas 

horas, sem perda de qualidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 Deixou uma nota, que já teve oportunidade de referir na Câmara Municipal, que seria 

importante que a Assembleia (é um desafio que deixou em nome da Câmara Municipal) 

constituir uma comissão municipal de acompanhamento deste projeto, porque mais 

importante que estarmos aqui a discutir de três em três meses, é criar uma comissão 

permanente de acompanhamento, que funcione, não só durante a fase de projeto e 

execução, mas até à entrada em funcionamento, e que aflore todas estas questões. Referiu 

que do seu ponto de vista deveria integrar representantes de todos os partidos com assento 

na Assembleia Municipal, Vereadores, o Senhor Presidente da Assembleia, das Juntas de 

Freguesia, dos movimentos e de outras entidades que se ache por bem. ----------------------------    

Por último, aproveitou para dar nota de algumas novidades da reunião, onde esteve 

presente o Senhor Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, dos Senhores 

Secretários de Estado das Autarquias Locais e da Proteção Civil, além de outros 

representantes de outras entidades e outros Presidentes de Câmara. Mais uma vez, os 

autarcas transmitiram o seu desagrado, por tudo o que é público. Lembrou que já a ANMP 

tomou posição nos devidos fóruns, e também os autarcas foram tomando posição, de que 

efetivamente os meios financeiros e também a disponibilidade de empresas, não será 

suficiente para executar aquilo que é solicitado. No nosso caso, já há uma dotação de 400 mil 

euros para estas prestações de serviços, mas que não chegará para aquilo que é necessário. 

No concelho são cerca de 100 quilómetros que estão considerado em termos de corredores e 

faixas de proteção, 10 metros para cada lado. Será um valor muito elevado e que irá 

corresponder a um esforço financeiro muito significativo para a Câmara. Referiu que tem 

sérias dúvidas se vão surgir empresas, e se os concursos não irão ficar desertos. Os valores 

estão a disparar para este tipo de serviços e os autarcas estão muito revoltados com esta 

situação. A posição do governo foi de defesa da legislação, referindo que as autarquias têm os 

meios, têm o fundo de 50 milhões. Um aspeto positivo, é a maior sensibilização das pessoas 

para as limpezas e naquilo que é a proteção de pessoas e bens. --------------------------------------  

Por fim o Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação 

da ata em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada por unanimidade. -----------------  
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E sendo vinte e duas horas e dez minutos, o Presidente da Assembleia Municipal, 

declarou encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que será previamente 

distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. --------------  
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