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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 30-04-2018  

 

Aos trinta dias do mês de abril 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 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão -----------------------  

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 28.02.2018 -------------------------  

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

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

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

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

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

Ponto 6 - Designação dos membros para integrar o Conselho da Comunidade do 

Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Interior Norte ----------------------------------  

Ponto 7 - Declarações no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 

fevereiro. Deliberação camarária de 16/03/2018 --------------------------------------------  

Ponto 8 - Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2018. Deliberação 

de Câmara de 20/04/2018 -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Pagamento de despesa de representação à Dirigente Intermédio de 2.º 

Grau para a Divisão de Desenvolvimento Social. Deliberação de Câmara de 

20/04/2018 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Criação da Comissão Municipal de Transportes: Proposta n.º 13.P/2018. 

Deliberação de Câmara de 20/04/2018 ---------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Primeira Correção Material ao Plano de Pormenor da Zona Industrial da 

Pereira. Deliberação de Câmara de 20/04/2018 ----------------------------------------------  

Ponto 12 - Prestação de Contas de 2017. Deliberação de Câmara de 20/04/2018 

Ponto 13 - Reorganização dos Serviços do Município de Miranda do Corvo. Proposta 

n.º 14.P/2018. Deliberação de Câmara de 20/04/2018 -------------------------------------  

Ponto 14 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  
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Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

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

Senhores Deputados, Vereadores e o público presente. -------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de suspensão de 

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

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

- Deputado Arménio Carvalho Luís, sendo substituído por José Miguel Ramos Ferreira;  

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 Verónica do Nascimento Simões, sendo substituída por Ricardo Jorge 

Rodrigues Soares; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputado Nuno Filipe Ferreira Lopes, sendo substituído por Carlos Rafael Rodrigues 

Pereira; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 28.02.2018 -------------------------  

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 Rafael Rodrigues Pereira, José Miguel Ramos Ferreira, Sónia 

Clarinda Paiva Cancela, Marisa Manuela Simões Pedroso, Carlos Alberto Marta Ferreira, não 

participaram na votação da ata uma vez que não estiveram presentes na referida reunião. ----  
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Ponto 3- Intervenção do Público -----------------------------------------------------------------  

Não houveram inscrições ----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 4 - 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 Deputado José Miguel Ramos Ferreira cumprimentou todos os presentes, e 

iniciou a sua intervenção com a Moção: Portugal 2020 e sua reprogramação: “Infelizmente, ao 

longo dos últimos anos, Portugal tem aplicado uma política centralista que sufoca o país. 

Hoje, fruto de erros consecutivos, um jovem que nasce em Miranda do Corvo não tem as 

mesmas oportunidades que um jovem que nasce em Lisboa ou no Porto. Esta realidade tem 

vindo a provocar elevados danos ao nosso território, cada vez mais desertificado e 

desequilibrado. No âmbito da reprogramação do Portugal 2020 é fundamental que o governo 

não proceda à transferência de dotações dos Programas Operacionais das regiões menos 

desenvolvidas (regiões de convergência) para os Programas Operacionais das regiões 

desenvolvidas, assim como é essencial a não eliminação da orientação do Portugal 2020 para 

os resultados em benefício da mera execução, não se relevando o mérito dos Projetos. Da 

mesma forma, é crucial a garantia de que as dotações dos Programas Operacionais Regionais 

que sejam objeto de reprogramação sejam utilizadas para reforçar medidas constantes desses 

mesmos Programas, evitando deste modo que sirvam para substituírem rubricas (prioridades 

de investimento) oriundas dos Programas Operacionais Temáticos. Por último, exige-se a 

garantia de que as medidas constantes dos Programas Operacionais Temáticos, objeto de 

reprogramação, especialmente do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

de Recursos (PO SEUR), conservem a sua abrangência territorial, de forma a manterem-se os 

mesmos critérios de repartição nacional presentemente estabelecidos, bem como a lógica 

concursal que preside à sua aplicação. Assim, a Assembleia Municipal de Miranda do Corvo, 

reunida a 30 de abril de 2018, saúda a Assembleia da República pela aprovação da Resolução 

n.º 1502/XIII/3.ª da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) sobre 

o Portugal 2020 e a sua reprogramação, composta pelas 3 recomendações acima 

mencionadas. A presente moção, após aprovação, deverá ser enviada ao Senhor Primeiro-

ministro, ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, bem como a todos os Grupos 

Parlamentares. Miranda do Corvo, 30 de abril de 2018”. Propôs também um Voto de Louvor ao 

André Baptista: “A Bancada do PSD nesta Assembleia Municipal vem propor a atribuição de um 

voto de louvor a André Baptista, considerado o hacker mais valioso do mundo numa recente 

competição em Washington, nos EUA. ----------------------------------------------------------------------  
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O jovem investigador, cujas raízes e ligações a Miranda do Corvo são sobejamente 

conhecidas, elevou o nome do nosso concelho, da nossa região e do nosso país, devendo servir 

de exemplo aos jovens pela capacidade e ambição demonstradas.” Quis ainda deixar uma 

nota de que fez essa proposta de Voto de Louvor porque a sentia verdadeiramente, não tendo 

nada a ver com algo que um dia se havia passado com o Senhor Deputado, não tendo nada a 

ver com o facto de a pessoa ser filho de quem é mas só ter a ver com o facto de achar que os 

jovens portugueses precisam de ter referências, referências que atinjam a ciência na área a 

que se dedicam independentemente de quem sejam filhos ou independentemente de onde 

venham. Disse ainda que era com muito gosto que fazia a proposta. Apresentou ainda duas 

notas em que se dirigiu ao Senhor Presidente da Câmara para perguntar o que se havia 

passado com o Índice de Transparência, uma vez que era a grande bandeira da Câmara 

Municipal assim como a diminuição da dívida e era certo que Miranda havia caído perto de 

cem lugares na tabela. Perguntou o que é que Miranda havia feito de mal para cair cem 

lugares ou talvez o ranking não fosse tão bem feito, querendo saber a opinião do Senhor 

Presidente da Câmara sobre os motivos da referida queda ou se reconhecia que a Câmara 

tinha deixado de ser transparente ou então que haveria problemas com a realização do 

referido ranking. Por fim dirigiu-se ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal para referir 

que continuava a aguardar pela revisão do Regimento uma vez que na última Assembleia 

Municipal tinha sido aprovada uma comissão para tal e que continuava a não acontecer a tal 

revisão e acreditava na possibilidade de criação de um modelo à semelhança de outras 

Assembleias Municipais com mais facilidade de discussão e debate. ---------------------------------  

O Senhor Deputado Ruben Fernandes, cumprimentou todos os presentes e iniciou a 

sua intervenção com um “Voto de Louvor ao mirandense André Baptista – André Baptista é um 

jovem mirandense com origem na aldeia do Fraldeu e recentemente distinguido como títilo 

de Hacker mais Valioso do Mundo (Most Valuable Hacker) numa competição organizada apela 

HackerOne, que ocorreu nos passados dias 24 e 25 março em Washington, nos Estados Unidos 

da América e onde marcaram presença alguns dos melhores hackers do mundo. Esta 

competição consistia em encontrar falhas de segurança no sistema informático de uma 

empresa americana, pesando na atribuição do título, não só o número de falhas encontradas, 

mas também a gravidade das mesmas, o espírito de entreajuda e a originalidade na procura 

dos bugs. O jovem mirandense é mestre em segurança informática pela Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto – FCUP, investigador no INES-TEC e coordena uma equipa de hacking 

classificada no lugar 676º do mundo, onde dá aulas a 15 estudantes. No Centro de 

Competências em Cibersegurança e privacidade da UP, André Baptista trabalha em projetos 

para entidades com o Governo, a Polícia Judiciária, o Gabinete Nacional de Segurança e a 
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Comissão Nacional de Proteção de Dados. Apesar da conotação negativa que a palavra 

“hacker” pode ter, André Baptista provou que ser um hacker vai muito além da imagem 

existente na sociedade e que os melhores se dedicam a proteger as entidades daqueles que 

querem praticar o mal. Reconhecendo os méritos alcançados por este jovem mirandense, a 

bancada od Partido Socialista propõe-lhe um voto de louvor. A bancada do Partido Socialista.”  

O Senhor Presidente da Assembleia colocou a votação, em conjunto, os dois votos de 

louvor que foram aprovados por unanimidade. -----------------------------------------------------------   

O Senhor Deputado José Mário Gama começou por cumprimentar todos os presentes e 

referiu-se à Moção 2020 como pertinente e de interesse para todos. O facto de vivermos no 

interior e necessitarmos de mais sinergias para equilibrar a balança entre o litoral e o interior 

mas não podíamos esquecer que o governo estava a tentar compensar-nos de alguma forma, 

quer com o lançamento do IP3, de várias formas a reflorestação do interior, havia uma 

tentativa deste governo nos Orçamentos de Estado para que este desequilíbrio não fosse tão 

acentuado, reconhecendo ao governo esse esforço. Entendia a intervenção do Senhor 

Deputado José Miguel mas parecia-lhe que com os dados expostos era muito delicado estarem 

ali a votar o conteúdo da mesma moção. Solicitou uns momentos à Assembleia para que 

pudessem refletir um pouco sobre o conteúdo da moção. O senhor Presidente da Assembleia 

concedeu o tempo solicitado e referiu que votaria a favor da mesma uma vez que entendia 

que dizia algumas verdades e apesar da suscetibilidade de alguns pormenores o que importava 

retirar da mesma era a canalização do dinheiro para a nossa zona, sendo isso o importante, 

colocou a Moção 2020 à votação que foi aprovada por maioria com uma abstenção do Senhor 

Deputado João Branco. ----------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Senhor Deputado João Branco começou por cumprimentar todos os 

presentes e desejar um bom trabalho a todos. Proferiu que a sua declaração pretende 

justificar o seu sentido de voto ressalvando o fato que a questão da coesão territorial e da 

distribuição da riqueza entre o litoral e o interior o preocupava tanto como a qualquer um dos 

presentes na sala e portanto achava absolutamente justo a primeira parte da moção do 

deputado José Miguel assim como a parte da diferença de oportunidades que existe de um 

jovem que nascesse no interior ou de um jovem que nascesse no litoral porque realmente era 

uma realidade que todos tinham presentes. No entanto, parecia-lhe que, a questão dos 

fundos 2020 era demasiado delicada para ser por ele votada de uma forma que ele 

considerava não ter tido reflexão suficiente para o fazer naquele momento. Considerava que 

existia uma série de especificidades dessa matéria que teriam de ser bem vistas, embora 

perceba que estavam ali em causa questões que interessavam muito, no entanto a verba do 

Quadro 2020 é dividida por várias rubricas e o Senhor Deputado não tinha informação acerca 
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da execução dessas rubricas em especial e portanto parecia-lhe que precisava de mais tempo 

de reflexão para poder votar uma vez que trata esta questão que para si e bastante técnica e 

deveria ser tratada de forma bastante detalhada. Referiu ainda que subscrevia totalmente a 

primeira parte da Moção porque considerava que tal como tinha sido dito havia uma grande 

diferença de oportunidades entre o interior e o litoral e que devíamos sempre defender o 

nosso território e cujas dinâmicas menos pronunciadas do que aquelas que se encontram no 

litoral decorrem de alguma falta de investimento público. --------------------------------------------  

O Senhor Deputado José Mário Gama interveio de seguida para salientar que o que 

une as bancadas no que dizia respeito aquele assunto era mais do que os separava e a 

considerava a moção pertinente. O sentido de voto da bancada do Partido Socialista resultava 

da consciência de cada um respeitando a posição do Senhor Deputado João Branco 

compreendendo as suas preocupações em relação ao assunto. ----------------------------------------  

O Senhor Deputado Ruben Fernandes interveio para alertar para a passadeira 

existente junto da paragem dos autocarros do Metro Mondego. Esta situa-se muito próxima da 

passadeira o que retira toda a visibilidade aos transeuntes quer de carro quer a pé. Solicitou 

ao Senhor Presidente contatos com as entidades responsáveis para que se possa resolver 

aquela situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado Fernando Araújo, cumprimentou todos os presentes e começou 

por referir a última assembleia de freguesia onde foi chamada a atenção para vários assuntos 

entre os quais o saneamento dos Moinhos, o problema sobre o passadiço da Volta da Costa, 

quando se irá realizar a nova reunião da Comissão Toponímica uma vez que os CTT estão a 

pressionar imenso os munícipes sobre o número de polícia que terá como consequência a não 

entrega do correio e ainda sobre esta comissão a questão ligação da Rua Padre Américo à Rua 

do Gaiato, a Rua Nelo Paiva e ainda as questões relacionadas com o Calvário, luminárias junto 

da Capela do Senhor dos Passos que não funcionam, a Torre não tem iluminação, assim como 

o relógio da Torre, as instalações sanitárias não foram ainda reparadas. Em relação à Quinta 

da Paiva perguntou pelas instalações sanitárias uma vez que se inicia agora uma época de 

muito movimento, a pavimentação do salão das Vendas da Serra ao Senhor da Serra e embora 

tivesse sido explicado a situação se deveria à semelhança de situações anteriores tentar 

resolver em articulação com a Câmara Municipal de Coimbra essa situação. E por último 

referiu a situação do muro na estação da Trémoa, substituindo as vaias de proteção. -----------   

O Senhor Deputado Carlos Marta iniciou por dizer que embora tivesse tido a intenção 

de se manifestar em relação ao Voto de Louvor do André Baptista o não ia fazer uma vez que 

se solidarizou com o voto inicial sobre o mesmo assunto. Referiu-se também ao assunto do 

passadiço da Volta da Costa uma vez que tinha sido a CDU a levar o assunto à Assembleia de 
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Freguesia. Preocupava-o o estado de degradação acentuado e que entendia que o passadiço 

deveria ser interditado, uma vez que se ali acontecesse um acidente a autarquia iria ser 

também responsabilizada, e deveria lá colocar uma placa interditando a passagem sendo 

responsabilidade apenas de quem o utilizar. Voltou a fazer referência às condições da estrada 

Canas-Cabouco e em relação à estrada Senhor da Serra-Semide recomendou a colocação de 

rails de proteção porque à medida que as árvores, consequência dos incêndios tinham sido 

cortadas haviam ali alguns sítios muito perigosos. Em relação à remodelação do mobiliário 

urbano da Praça José Falcão e tendo em conta que esse assunto é complexo uma vez que tem 

a ver com questões arqueológicas, entendia que pelo menos as tábuas dos bancos de jardim 

podiam ser vistas uma vez que a entrada na época do verão fazem falta às pessoas que 

usufruem do espaço quer os munícipes quer os visitantes. Referiu também as questões 

relacionadas com a toponímia e já anteriormente abordadas. Questionou também o Senhor 

Presidente sobre as questões do Plano de Emergência para a época de fogos e se ele consagra 

corredores de evacuação rápida para as aldeias mais isoladas e mais vulneráveis a incêndios 

florestais. Referiu ainda que havia reparado que o Município realizou obras nos parques 

infantis nas nossas aldeias, substituindo os pisos de areia por sintéticos em alguns deles mas 

sugeria que isso pudesse, na sua opinião era a melhor solução inclusive na prevenção de 

doenças. Em relação aos votos de louvor e porque sempre manifestou algum incómodo com 

votos de louvor, nomeações, atribuições de medalhas no dia 1 de junho e porque acha que as 

pessoas para serem louvadas ou receberem têm de ter algum mérito. E retomava o assunto 

porque, por muito respeito que tenha por quem ganha torneios de futebol e o próprio havia 

ganho alguns, e embora seja meritório, dar o mesmo tipo de louvor a quem ganha algo a nível 

local ou distrital e depois termos um caso como este do André algo estava mal e na sua 

opinião deveria repensar-se os patamares dos louvores porque são necessariamente diferentes 

pois acabaria por se banalizar os momentos. Por fim o Senhor Deputado Municipal leu a sua 

“Moção - Transferência de Competências: Considerando que, sob a ideia de «municipalização» 

dos serviços o governo preparou um extenso pacote de transferências de competências da 

administração central para as autarquias locais. ---------------------------------------------------------  

 Considerando que, este processo em curso configura em geral, a mera 

desconcentração de competências para a execução de actos materiais com autonomia 

administrativa e financeira, sem o devido acompanhamento dos meios humanos, dos recursos 

financeiros e do património adequado ao desempenho das funções transferidas, o que levará a 

um processo de redução do investimento público colocando o ónus de insatisfação e 

incumprimento no poder local. ------------------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 30-04-2018  
Nº 2  

8 

Considerando que, a solução a encontrar deverá passar por uma verdadeira 

descentralização de competências, em que o Poder Local democrático assuma novas 

competências mas possua a garantia das condições (financeiras, de autonomia e de 

organização) para o seu pleno exercício. ------------------------------------------------------------------  

Deste modo e face aos projectos de diplomas do governo que visam transferir 

competências para as autarquias locais esta moção propõe: -------------------------------------------  

Reclamar uma descentralização efectiva, que assegure o reforço da coesão nacional e 

de solidariedade inter-regional e promova a eficiência da gestão pública, garantido e 

aprofundando os direitos das populações. -----------------------------------------------------------------  

Reiterar a exigência de criação das regiões administrativas enquanto factor 

indispensável a um processo coerente de delimitação de responsabilidades entre os vários 

níveis de administração, a uma reforma democrática e à defesa da autonomia dos municípios 

e das freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rejeitar a transferência de competências que, não tendo em conta as contingências e 

desigualdades inerentes aos diversos graus e características do desenvolvimento local, 

prejudique a universalidade dos direitos sociais constitucionalmente protegidos. -----------------   

Expressar as maiores reservas quanto a transferências de competências de mera 

execução (física e financeira) mantendo o poder de decisão, em última instância, no Governo 

e na Administração Central e generalizando formas de tutela efectiva que dificultem a 

autonomia do Poder Local. -----------------------------------------------------------------------------------  

Rejeitar qualquer nova transferência de atribuições e competências sem a garantia 

comprovada da dotação das autarquias com os meios indispensáveis ao seu pleno exercício, 

presente e futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Coligação Democrática Unitária -----------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 30 de abril de 2018 ------------------------------------------------------------  

Carlos Marta“ ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para manifestar a sua 

concordância na generalidade com a descentralização das competências e que essas sejam 

acompanhadas com a respetiva mochila financeira. De seguida propôs a votação da Moção que 

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

O Senhor Deputado Luís Martins tomou a palavra e começou por cumprimentar todos 

os presentes e iniciou a sua intervenção por felicitar a Câmara Municipal pelas comemorações 

do 44º aniversário do 25 de Abril em particular das comemorações que decorrerem na União 

das Freguesias de Semide e Rio Vide que contou entre outras atividades com a já tradicional 

descida de carrinhos de rolamentos e um saudável convívio entre a população. Referiu que 
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era um ato carregado de simbolismo para a Democracia Portuguesa no qual se celebra a 

Liberdade, liberdade essa que lhe permitia estar naquele espaço, na casa da democracia, 

num debate de ideias e projetos para o nosso território e nossas gentes. Referiu um outro 

assunto que se prendia com o Mosteiro de Santa Maria de Semide e perguntou dentro daquelas 

que eram as competências do Senhor Presidente e da sua disponibilidade, como estava a 

decorrer o processo de reclassificação do monumento para que obtivesse o nível de 

monumento nacional, em que ponto estavam as obras da 3ª e última fase de reabilitação do 

imóvel. Por fim, relativamente às obras do Passal se se conhecia algum desenvolvimento pois 

considerava que era importante a continuidade da obra pois poderia constituir uma moldura 

ao Mosteiro conferindo-lhe a dignidade que tão bem merece. Relembrou ainda a importância 

da reabilitação dos altares laterais da igreja e da sua cobertura uma vez que havia sido 

realizado um avultado investimento por parte da Câmara Municipal e da população na 

reabilitação do altar-mor e tetos não se podendo correr o risco de perder tão importantes 

obras devido a infiltrações de águas na cobertura. No momento em que se faz parte de uma 

candidatura ao concurso das Sete Maravilhas á Mesa era uma excelente oportunidade para se 

fazer algo mais por aquele monumento uma vez que ao servir de base para uma candidatura 

daquela importância servia também para que se pudesse realizar investimento assim como 

para ser respeitado, não só, pontualmente, mas para sempre. Dirigiu-se ainda ao Senhor 

Presidente para perguntar, à semelhança de uma intervenção anterior, sobre o troço da 

estrada que liga o Senhor da Serra às Vendas da Serra e embora perceba que o processo é 

muito complexo, que embora estivesse a falar de poucos metros era uma área afeta ao 

concelho de Coimbra e uma vez iniciado o acordo entre as câmaras o processo este deveria 

ter continuidade. Em relação às rodovias partilhava também das preocupações anteriormente 

referidas por um outro deputado mas não esquecendo a antiga estrada romana que faz a 

ligação do Senhor da Serra ao Casal Mosteiro. Terminou solicitando ao Senhor Presidente, 

dentro daquelas que eram as suas competências e disponibilidade, que encetasse um 

conjunto de medidas de limpeza e manutenção de linhas de água do nosso município, ribeiras 

e rios, sobretudo na União das Freguesias de Semide e Rio de Vide uma vez que foi o território 

que infelizmente foi fustigado pelos incêndios de 2017 causando avultados prejuízos. Incluiu 

naquela proposta a realização de inúmeros açudes que ainda subsistem no rio Ceira, e que 

infelizmente e tal como acontecia com a nossa floresta são erros sucessivos que vinham a 

acumular-se ao longo de décadas por parte do poder central chegando ao estado atual. 

Referiu que fazia o apelo porque estava convicto de que haveria linhas de financiamento 

exclusivas para aquele propósito. ---------------------------------------------------------------------------   
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O Senhor Deputado Carlos Silva começou por cumprimentar todos os presentes e 

questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre a reparação das escadas de acesso ao Bairro 

Sá Carneiro, uma vez que em tempo de chuva era muito complicado fazer aquele caminho 

solicitando que se corrigisse aquela situação, assim como, em relação ao piso junto à Caixa de 

Crédito Agrícola que se encontra muito irregular uma vez que se mexeram nas tubagens. ------  

O Senhor Deputado Sá Marta começou por cumprimentar todos os presentes, felicitou 

a Associação Abútrica pela conquista da organização do Campeonato do Mundo de Trail 

Running de 2019 salientando que a organização do evento poderia proporcionar uma enorme 

oportunidade para a promoção do concelho que deveria ser aproveitada. Assim, propôs à 

Câmara Municipal que realizasse um concurso de um vídeo promocional aberto à população do 

concelho com um prémio pecuniário simbólico. Deu como exemplo a Câmara Municipal do 

Baião, o site do mesmo município para exemplificar a sua intervenção. Perguntou ainda a 

quem se deveria dirigir para obter esclarecimentos sobre as faixas de gestão de combustível 

que estão no site da Câmara Municipal referindo que o mesmo havia sido feito em cima do 

joelho. Deu como exemplo a sua aldeia e referiu que a forma como estava a ser feito era 

completamente errada uma vez que se estava a encarar um terreiro em que existiam apenas 

contentores do lixo como se fossem habitações e estavam a medir as distâncias tendo isso 

como ponto de referência o que obrigava a uma área muito superior para a gestão de 

combustível. Na sua morada que não considera uma aldeia, apenas um conjunto de casas, 

pelo número inferior a 10 habitações, e em relação ao restante concelho o não conhecimento 

do mesmo não lhe permitia ter uma opinião formada e avaliar os mapas de faixas de gestão 

de combustível. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Senhora Deputada Joana Paiva começou por cumprimentar todos os presentes e na 

sua intervenção congratulou a iniciativa da Comemoração do Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios, como uma iniciativa de sucesso onde tinham sido entre os dias 15 e 22 

de abril, onde tinham sido organizadas diversas visitas guiadas ao Mosteiro de Santa Maria de 

Semide e ao Santuário do Divino Senhor da Serra, realizou-se A Semana Gastronómica de 

Semide, realizou-se o Encontro Ibérico de Coros na Igreja do Mosteiro de Santa Maria e que 

esteve também incluído nas comemorações o I Festival de Negalhos de Segade. Associou-se 

desta forma à comemoração do dia do Património Histórico e Cultural não só um dos 

Patrimónios Históricos e Culturais Edificados mais importantes que o Concelho tem várias 

iniciativas promoveram também a cultura e o que de melhor o nosso concelho e aqui em 

particular a União das Freguesias de Semide tem para oferecer. Salientou também a abertura 

do novo espaço de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Miranda do Corvo que se 

situa junto ao Julgado de paz e que concentra todos os serviços da área da Educação e da 
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área do setor da Ação Social e Desenvolvimento Social, agregando todos os serviços e 

atendimentos referentes aqueles dois setores. O GIP, gabinete de inserção profissional e os 

serviços da CPCJ incluindo não só a vertente de atendimento ao público mas todo o 

funcionamento dos serviços. Inclui também uma sala de atendimento um pouco mais 

reservada com melhores condições de atendimento aos munícipes, particularmente no setor 

da ação social que muitas vezes são atendimentos delicados e portanto necessitam de espaços 

com reserva e comodidade para receber as pessoas. Dispõe ainda de uma sala de reuniões, 

acolhe também a Chefe de Divisão do Desenvolvimento Social conferindo neste momento um 

espaço digno que concentra os vários serviços desta divisão e que está preparado para acolher 

em boas condições os munícipes assim como também para um melhor funcionamento 

daqueles serviços. Salientou daquela forma a importância da abertura daquele espaço. --------   

O Senhor Deputado João Branco iniciou a sua intervenção sobre o Campeonato do 

Mundo de Trail, não colocando em causa a pertinência da proposta do Senhor Deputado que 

anteriormente se tinha referido aquele evento, disse que acabou por passar mais uma ideia 

de preocupação com aquilo que vai ser a organização do que, na sua opinião deve ser 

destacado, que é o fato de que se tratará do maior evento desportivo alguma vez realizado no 

concelho e deve servir de exemplo e bem exposto naquela assembleia de que é um exemplo 

daquilo que as gentes de Miranda conseguem fazer e atingir quando trabalham em conjunto. 

Em primeiro deve-se felicitar a Associação Abútrica pela capacidade que sempre teve de 

construir pontes com os agentes locais, nacionais e regionais assim como felicitar a nossa 

autarquia, juntas de freguesia e inclusive a nossa Assembleia Municipal que tantas vezes 

louvou organizações da Associação Abútrica porque sempre souberam a sua posição no que diz 

respeito ao apoio, ao incentivo, resposta a tudo o que era solicitado o que acabou por 

permitir a realização deste campeonato fosse o coroar daquilo que era o trabalho daquela 

associação, que como muitas associações deste concelho davam o seu melhor apenas com a 

intenção de ver Miranda do Corvo cada vez mais dinâmica e cada vez com mais destaque no 

panorama regional e nacional. Disse ainda que a sua intervenção serviu apenas para podermos 

ver na organização deste Campeonato do Mundo aquilo que é um exemplo do bom trabalho 

feito pelas nossas associações, pelos nossos agentes locais mas também pelos nossos autarcas 

e percebermos que no futuro Miranda do Corvo terá tanta capacidade como teria desta vez de 

organizar provas deste género e de se destacar não só no âmbito regional e nacional mas até 

no âmbito mundial como iria acontecer no Campeonato do Mundo de Trail Running. -------------  

A Senhora Deputada Nancy Rodrigues começou por cumprimentar os presentes e 

referiu o fato de ter sido eleita para participar enquanto Deputada Municipal na CPCJ, e até 

aquele momento ainda não ter sido convocada para qualquer reunião. Solicitou que fosse 
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esclarecida sobre se teria de ser a própria a iniciar algum procedimento ou se deveria 

aguardar pela convocatória. De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a 

palavra para referir que não era uma situação normal e que iria averiguar o que se estava a 

passar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Deputado José Mário Gama iniciou a sua intervenção por se referir a uma 

notícia muito agradável na comunicação social sobre a Dueceira que em conjunto com alguns 

municípios, Poiares, Lousã, Penela e Miranda do Corvo tinham feito uma candidatura ao 

Concurso das Sete Maravilhas à Mesa – Terras da Chanfana. A notícia referia que tinha sido 

feita no Convento de Semide a sua apresentação, constituía um pilar daquele tipo de 

parcerias de candidaturas em conjunto, do ponto de vista territorial e da divulgação do que 

melhor tínhamos do ponto de vista gastronómico não só da Chanfana, do Queijo do Rabaçal, 

Licor Beirão, Vinho da Quinta do Conde de Foz de Arouce, Mosteiro de Santa Maria de Semide, 

turismo natureza da Serra da Lousã e de acordo com a organização foram 182 candidaturas de 

1274 patrimónios e houveram 49 finalistas, sendo a nossa candidatura conjunta uma das que 

foi selecionada para o concurso. Vai ter a apresentação da Catarina Furtado e José Carlos 

Malato na RTP e mais uma vez em contradição com o Senhor Deputado Sá Marta, embora 

entenda perfeitamente que defenda mais o turismo da nossa região, acabamos de perceber 

que está bem patente dois casos concretos em que a autarquia tem o seu papel do ponto de 

vista do apoio incondicional na organização destes eventos seja o Campeonato Mundial de 

Trail Running seja a candidatura às Sete Maravilhas que vai levar a todos os Portugueses 

espalhados pelo mundo e no continente, a nossa história a nossa gastronomia e sabe que são 

horas alargadas em que se falará sobre a nossa região e isso será um grande capital para o 

desenvolvimento do turismo da nossa região. O Senhor Deputado terminou a sua intervenção 

felicitando e realçando novamente a candidatura do concelho ao concurso das Sete 

Maravilhas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Deputada Marisa Pedroso iniciou a sua intervenção por cumprimentar todos 

os presentes e questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre se estava prevista alguma 

intervenção no cruzamento do Vale de Açor para o Sobral de Ceira, e de Miranda do Corvo 

para Coimbra ao nível do pavimento uma vez que este se encontra em condições muito 

degradadas e suscetíveis de provocar acidentes. ---------------------------------------------------------   

O Senhor Deputado José Taborda iniciou a sua intervenção cumprimentando todos os 

presentes e começou por dizer que a sua intervenção não poderia deixar de ser relacionada 

com a saúde e enquanto deputado e cidadão era um defensor acérrimo do Serviço Nacional de 

Saúde e da Lei António Arnaut. A sua intervenção prendeu-se com uma moção anteriormente 

levado à Assembleia Municipal e que havia sito votada e aprovada na generalidade por todos 
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os partidos com assento na Assembleia e já tinha percebido que a ARS tinha acusado a 

receção da mesma e questionou o Senhor Presidente da Câmara para saber se já tinha havido 

alguma resposta da parte da mesma entidade relativamente ao conteúdo da moção assim 

como as conclusões da reunião que a Câmara teve em 16 de Março com a ACES e por fim 

tentou esclarecer e sensibilizar a assembleia pois não tinha visto qualquer deputado de 

qualquer bancada com assento na Assembleia manifestar-se sobre a extensão de saúde de 

Semide. É uma extensão com 2300 habitantes que sempre tiveram atendimento personalizado 

e humanizado e preocupava-o, nem tanto a criação da USF, embora seja um defensor das 

Unidades de Saúde Familiares, era um defensor de forma uniforme e que abrangesse todo o 

país, não podendo nem devendo haver situações divergentes entre uma Unidade Saúde 

Familiar e uma Unidade Cuidados de Saúde Personalizados como achava que iria acontecer 

em Miranda do Corvo. Como todos sabiam Miranda do Corvo iria ter uma USF e a extensão de 

Semide iria ficar como UCSP, o patrão seria o mesmo mas as equipes seriam diferentes, ou 

seja, numa USF e aos olhos da lei iriam ser criadas todas as condições para que prestasse um 

bom serviço à comunidade de acordo com o Artº. 64º da Constituição da República Portuguesa 

por outro lado os utentes da Extensão de Saúde de Semide iriam ficar numa situação bastante 

precária. O Senhor Deputado voltou a dizer o que havia dito na última Assembleia, ou seja, 

não iria existir inter-substituição de qualquer funcionário que adoeça ou falte, que mude de 

serviço ou se reforme. Preocupava-o o fato de o concelho vir a ter utentes de primeira e 

utentes de segunda e tal como a Senhora Deputada Fátima Ramos, membro da Comissão 

Parlamentar de Saúde na Assembleia da República, visitou um espaço e encontrou e constatou 

uma USF criada no Centro de Saúde Fernão de Magalhães em Coimbra, em que no 3º andar 

funciona uma USF com todas as condições e por baixo funciona uma UCSP à espera de obras, 

com casas de banho fechadas, com elevadores que não funcionam com utentes sem médico 

de família. Num país em que o Serviço Nacional de Saúde é só um permite-se que situações 

destas se passem. Quando se ouve falar que todos os partidos com assento na Assembleia da 

República todos defendem o Serviço Nacional de Saúde deveria questionar-se que defesa era 

essa pois achava que seria necessário tomar medidas, que na sua opinião seria criar USF em 

todos os centros de saúde e unidades que as possam ter e isso não pode depender da vontade 

de um, dois ou três funcionários. As USF surgem por vontade própria dos grupos de 

profissionais, é uma evidência, constata-se na Lei, mas a Lei não é estanque e por isso haviam 

as assimetrias que estava a evocar. Por isso achava que já deveria ter sido feito ou proposto 

na Assembleia da República que se acabasse com todas as UCSP e passar tudo a USF. Criar 

condições humanas, recursos materiais, recursos financeiros e recursos administrativos. Disse 

ainda que a reforma dos cuidados de saúde primários deu origem aos ACES, que na sua 
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opinião não tinham trazido nada de novo, não tinham autonomia jurídica, administrativa nem 

financeira, ou seja, estava sempre dependente da ARS do Centro e do governo central não se 

traduzindo desta forma em cuidados de proximidade. Cuidados de proximidade era o poder 

local poder intervir, propor e aconselhar para que se diminuam as assimetrias. Terminou 

dizendo que era aquela reflexão e apelo que fez a Assembleia Municipal para a criação de um 

grupo junto da Comissão Municipal de Saúde que, não tem reunido com a frequência 

desejável uma vez que era muito importante a presença de forças políticas nessa comissão, 

que junto quer da Administração Regional de Saúde quer junto do Agrupamento de Centros 

Saúde fazer sentir a importância que a USF abranja a população de Miranda do Corvo, Semide 

e todo o resto do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------    

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal iniciou a sua intervenção com a 

informação de que estava previsto a revisão do Regimento e, se assim o entendessem, todos 

os deputados poderiam enviar contributos para o mesmo. Referiu também às comemorações 

do 25 de Abril, que considerou um momento com muita dignidade, com a participação de 

todos os partidos políticos, o que considerou muito importante. Como mirandense mas 

também como semidense, referiu que o mais importante no crescimento e progressão das 

aldeias são as obras, trabalhos por isso referiu que, as estradas, na verdade, naquela parte do 

concelho estão a ficar degradadas e por isso se deveria ter um cuidado especial. ----------------    

O Senhor Presidente de Câmara começou por cumprimentar todos os presentes. 

Iniciou a sua intervenção manifestando a sua opinião sobre a moção inicialmente 

apresentada. Disse que se tratava da reprogramação de um quadro comunitário que estava a 

decorrer, que tinha sido negociado na anterior legislatura e como qualquer quadro 

comunitário teria certamente as suas fragilidades e os seus desequilíbrios. Disse que tinha a 

ideia de que a questão central da moção estava relacionada com a divisão entre o litoral e o 

interior, uma questão que achava fundamental para o futuro do país e que mexia com a 

demografia, com o repovoamento do interior, com os investimentos que era necessário 

realizar no interior, tendo já feito essa referência aquando da sua intervenção nas 

comemorações do 25 de abril. Disse que aquando da discussão na Assembleia da República do 

tema da reprogramação, o governo desmentiu que esteja em mente o desvio de fundos do 

interior para o litoral. Disse que o que se pretendia era o inverso, em termos globais, que era 

apostar na valorização do interior, aliás, era uma das linhas orientadoras das negociações que 

já estariam em marcha junto da União Europeia tendo em vista o próximo quadro comunitário 

de apoio. Era fundamental que assim fosse, que os apoios para as empresas, para as IPSS, 

para as Câmara Municipais e outras entidades, seja redirecionado. É fundamental uma aposta 

nos territórios de baixa densidade para o reequilíbrio social e económico do nosso país. 
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Terminou dizendo que se associava à temática ali discutida em termos daquilo que era a 

reprogramação do Portugal 2020. ---------------------------------------------------------------------------   

Sobre a questão colocada pelo Senhor Deputado José Miguel Ferreira sobre o Índice de 

Transparência Municipal, disse que a avaliação que o executivo fazia era de que a pontuação 

deveria ter sido igual à do ano anterior, ou seja, que o posicionamento do município deveria 

ter sido pelo 15º lugar a nível nacional. Disse ainda que algo se tinha passado em termos de 

avaliação por parte da entidade, pois vários municípios já haviam reclamado também, e era 

intenção do executivo fazê-lo. Era preciso entender porque é que o posicionamento do 

município se tinha alterado repentinamente de um ano para o outro uma vez que os serviços 

melhoraram. Há quatro anos a mesma entidade posicionava o município no lugar n.º 194, daí 

foi-se melhorando até atingir o lugar n.º 15, sendo que este ano baixámos para o 100.º. --------   

Dirigiu-se de seguida ao Senhor Deputado Ruben Fernandes para lhe dizer que em 

relação à passadeira junto à estação, teria que ser remetida à Metro Mondego, uma vez que é 

esta entidade que tutela a operação dos serviços alternativos de transportes, para que 

reconsiderem aquela situação e numa análise conjunta com os serviços camarários 

estudassem as sugestões referidas pelo Senhor Deputado que se afiguravam como as 

alternativas possíveis, alterando a paragem ou mudando a passadeira do local para evitar os 

riscos de segurança. --------------------------------------------------------------------------------------------   

Em relação à intervenção do senhor Presidente da Junta de Miranda do Corvo, na 

sequência da reunião da assembleia de freguesia, em que colocava uma série de 

preocupações já recebidas na Câmara Municipal por escrito, que respeitavam a saneamento e 

aos passadiços de madeira, informou que todos esses assuntos já haviam sido encaminhados 

para os devidos serviços para resolução. -------------------------------------------------------------------   

Dirigiu-se ao Senhor Deputado Carlos Marta para informar que em relação aos 

passadiços da volta da costa estava em avaliação a realização de empreitada para renovação 

ou substituição total. Colocaram-se as duas hipóteses, avaliando também o que em termos 

financeiros interessa, considerando o tempo de vida útil do investimento. Informou que 

relativamente às estradas em que o pavimento apresenta alguma degradação, estas estavam 

sinalizadas para intervenções previstas durante o corrente ano, principalmente para a estrada 

Canas-Cabouco por ter mais trânsito e oferecer piores condições de aderência. Disse que 

tinha registado o que havia dito sobre o mobiliário urbano da Praça José Falcão, esclarecendo 

que as questões arqueológicas anteriormente levantadas apenas se colocam no caso de se 

procederem a escavações, havendo questões legais a cumprir. Por fim, no que toca ao Plano 

de Emergência, em relação às questões levantadas sobre os incêndios, disse que 

recentemente tinha sido aprovado o Plano Operacional Municipal que contemplava pela 
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primeira vez um plano de fogo controlado a quatro anos, que iria ser objeto de financiamento 

por parte de uma candidatura conjunta da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. 

Informou que em relação ao Plano de Emergência ele contemplava um corredor de evacuação 

para as aldeias menos seguras em termos de ocorrência de incêndio. Disse ainda que 

subscrevia a opção da substituição da areia nos parques infantis por piso sintético e que este 

era um trabalho que já estava a ser feito no concelho ao longo dos anos. --------------------------   

Em relação à Moção sobre a Transferência de Competências, o Senhor Presidente 

disse que era fundamental que viesse acompanhado do respetivo envelope financeiro, sendo 

esta uma preocupação de todos os autarcas. Acrescentou que tinha algum receio de que em 

algumas áreas esse envelope financeiro se revelasse manifestamente insuficiente no futuro. O 

maior receio será ao nível dos investimentos que vierem a ser necessários no futuro, como 

obras de reabilitação e equipamentos. A Associação Nacional de Municípios está a 

acompanhar todo este processo de transferência de competências e vamos ter confiança de 

que será bem-sucedido. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Terminou dizendo que em relação à possibilidade de interdição dos passadiços da 

volta da costa, e porque era um percurso bastante utilizado quer por crianças a caminho da 

escola quer por famílias que ali passeavam, a segurança se revelava como mais importante, 

pelo que iria solicitar uma avaliação aos serviços. -------------------------------------------------------   

Em relação à intervenção do Senhor Deputado Luís Martins, o Senhor Presidente 

agradeceu a forma como o Senhor Deputado tinha valorizado a intervenção que a Câmara 

tinha feito nos últimos anos e tinha elogiado o trabalho da Câmara Municipal naquela 

intervenção no Mosteiro. Também agradeceu a referência que fez à candidatura da Mesa da 

Chanfana às Sete Maravilhas à Mesa, elogio secundado pelo Senhor Deputado José Mário 

Gama. Esclareceu que esta candidatura resultou de um trabalho em conjunto de quatro 

municípios, no âmbito da Dueceira, no qual que o Mosteiro de Santa Maria de Semide tinha 

sido considerado como património de referência. --------------------------------------------------------  

 Dirigiu-se de seguida ao Senhor Deputado Carlos Silva para lhe dizer que em relação 

às escadas do Bairro Sá Carneiro esta já era uma situação identificada pelos serviços. Existe 

já um estudo prévio dos custos dessa requalificação e agradeceu a referência a esse assunto. 

O Senhor Presidente agradeceu também o alerta deixado pelo Senhor Deputado sobre o 

pavimento junto à Caixa de Crédito Agrícola. -------------------------------------------------------------   

De seguida, o Senhor Presidente da Câmara dirigiu-se ao Senhor Deputado Sá Marta, e 

disse que em relação à organização do Campeonato do Mundo de Trail Running, esta era 

essencialmente uma vitória da Associação abútrica, mas à qual todos os mirandenses podem e 

devem associar-se. O Município iria procurar ajudar a Associação em tudo o que estivesse ao 
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seu alcance para este evento ser um sucesso em Junho de 2019. Em relação ao site da Câmara 

Municipal esclareceu que os mapas publicados relativos às faixas de gestão de combustível, 

constam de um plano mais amplo, o Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios, aprovado 

de 5 em 5 anos. Referiu que inclusive o Senhor Comandante estava a par da situação e na 

impossibilidade de fazer alterações aos mapas aprovados à época, essas alterações iriam 

ocorrer no próximo ano e publicados novos mapas. ------------------------------------------------------  

Em relação á intervenção da Senhora Deputada Joana Paiva agradeceu a sua 

intervenção sobre o espaço de Desenvolvimento Social, salientando a perfeita articulação 

entre os colaboradores num mesmo espaço. --------------------------------------------------------------   

Em seguida dirigiu-se á Senhora Deputada Nancy Rodrigues para lhe comunicar que 

iria saber o que se havia passado em relação a uma possível convocatória para uma reunião da 

CPCJ e se teria havido algum lapso na mesma. -----------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente dirigiu-se á Senhora Deputada Marisa para informar que o assunto 

que tinha referido carecia de um entendimento com a Câmara Municipal de Coimbra, uma vez 

que o citado cruzamento se encontra em território de Coimbra. -------------------------------------  

Em relação á intervenção do Senhor Deputado José Taborda informou que estava 

agendada uma reunião da Comissão Municipal de Saúde e agradeceu a referência do assunto 

uma vez que considerava um tema de grande relevância. Já havia salientado a importância de 

que a USF que estava a ser constituída em Miranda do Corvo, contemplasse a extensão de 

saúde de Semide ou que, no limite, ficasse acautelada essa questão porque os mirandenses 

são todos iguais e os utentes de Semide devem ter direito a uma USF e as vantagens que ela 

virá a trazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Agradeceu de seguida ao Senhor Presidente da Assembleia, pelas referências que 

havia feito à cerimónia evocativa do 25 de abril. --------------------------------------------------------   

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

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

O Senhor Deputado José Miguel Ferreira questionou o Senhor Presidente 

relativamente a um alerta dos empresários sobre o pagamento da derrama do ano transato, 

embora estivessem isentos do mesmo, e que até aquele momento ainda não lhes havia sido 

devolvido e por isso solicitou que fosse verificada a situação junto do clube de empresários e 

fosse retificada a situação de imediato. Disse também que na informação presente não tinha 

visto nada sobre o Orçamento Participativo Jovem e gostaria de saber se no presente ano iria 

ser ou não uma realidade. ------------------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente de Câmara dirigiu-se ao Senhor Deputado para lhe dizer que os 

processos realtivos à derrama têm sido analisados e despachados pelos serviços, embora 
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tivesse conhecimento de uma ou outra situação pontual, relativamente ao ano de 2017, em 

que as entidades não haviam os critérios do que havia sido deliberado nos órgãos municipais. 

Agradeceu o alerta e disse que iria verificar com os serviços de modo a que essa correção 

fosse devidamente efetuada. Em relação ao Orçamento Participativo Jovem informou que os 

dois processos que vinham da execução da primeira edição estavam em fase de 

encerramento. O ginásio ao ar livre estava devidamente executado e pronto a ser inaugurado, 

e o regulamento de atribuição das bolsas de estudo já tinha sido aprovado e estava já numa 

fase de pagamento. Referiu ainda que, quanto à nova edição, o processo estava a avançar 

para uma edição que se pretendia que evoluísse no próximo ano para um orçamento 

participativo alargado a toda a população, sem prejuízo de se poder considerar ter as duas 

componentes do orçamento participativo. Referiu que muitos municípios já enveredavam por 

esse modelo, de envolver toda a população. --------------------------------------------------------------  

Ponto 6 - Designação dos membros para integrar o Conselho da Comunidade do 

Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Interior Norte. ---------------------------------  

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 31 do Decreto-Lei n.º 28/2008, 

de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2013, de 7 de outubro, foi apresentada 

uma proposta conjunta pelos Lideres das Bancadas, propondo o Deputado José Filomeno 

Albertino Taborda da Costa como membro para integrar o Conselho da Comunidade do 

Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Interior Norte e o Deputado José Mário Quaresma 

Gama como suplente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, e nos termos do disposto na alínea 

b) do n.º 1 do art.º 31 do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 137/2013, de 7 de outubro, a eleição do Deputado José Filomeno Albertino Taborda da 

Costa, como representante do município, no Concelho da Comunidade do Agrupamento de 

Centros de Saúde Pinhal Interior Norte, bem como o Deputado José Mário Quaresma Gama 

como suplente. --------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 7 - Declarações no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 

fevereiro. Deliberação camarária de 16/03/2018. -------------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento, das Declarações previstas no artigo 15.º 

da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 20/2012, de 14 de maio, 64/2012, 

de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, 

que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro do ano anterior, se 

encontram devidamente registados na base de dados central de encargos plurianuais e que 

todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro do ano anterior 

se encontram identificados em declaração emitida para o efeitos e de forma individual. -------  
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que a declaração era para 

efeitos de cumprimento da lei e que a mesma já tinha sido presente na sessão da Câmara 

Municipal. É uma declaração que basicamente se subdivide em duas alíneas, uma primeira é a 

declaração de que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro do ano 

anterior se encontram devidamente registados na base de dados central de encargos 

plurianuais, e a segunda é identificar em declaração emitida para o efeito e de forma 

individual todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro do ano 

anterior. Disse que o documento tinha sido preparado pelos serviços, tinha sido dado 

conhecimento á Câmara Municipal das declarações e ia também á Assembleia Municipal 

também para conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------   

A Senhora Deputada Municipal Rita Santos declarou que não estava a tomar 

conhecimento sobre aquele ponto pois considerava que havia um défice de informação em 

relação ao mesmo nos documentos entregues. -----------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2018. Deliberação 

de Câmara de 20/04/2018. ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para referir que a proposta havia 

sido devidamente preparada pelos serviços, contemplava uma série de linhas explicativas de 

situações, nomeadamente, na área da educação, relacionado com o programa de 

regularização de vínculo extraordinário, proposta já aprovada na Câmara Municipal e 

terminou dizendo que a referida alteração ia de encontro aquilo que eram as necessidades da 

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

O Senhor Deputado José Miguel Ferreira questionou o Senhor Presidente sobre as 

modificações concretas no Mapa de Pessoal, justificando a sua pergunta com a ausência de 

informação sobre o mapa anterior e porque se procedeu a essas alterações, uma vez que era 

necessário perceber quais as necessidades que mudaram, que competências na Câmara 

Municipal se alteraram que o justificasse. -----------------------------------------------------------------  

A Senhora Deputada Municipal Rita Santos, as questões que colocou em relação as 

alterações e uma vez que o Senhor Presidente referiu que estas alterações tinham a ver com 

regularização dos vínculos o que na sua opinião não está devidamente referido nos 

documentos. A Senhora Deputada questionou também o Senhor Presidente em relação ao 

Gabinete de Segurança e Proteção Civil estando afeto a este gabinete apenas o Comandante 

Operacional Municipal e uma vez que considerava que deveria ser dado maior destaque 

aquele gabinete uma vez que numa época em que tanto se falava de incêndios e existindo 

apenas um Comandante Operacional questionou o Senhor Presidente se não seria a altura 

ideal para se dar maior destaque aquele gabinete e pô-lo a funcionar com mais pessoal tendo 
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em conta que estão previstas algumas contratações de assistentes técnicos para outras áreas 

achando a Senhora Deputada que o referido gabinete deveria estar dotado de uma estrutura 

mais capaz. Referiu-se ao Núcleo das Infraestruturas e Ambiente para dizer que seria benéfico 

o reforço do mesmo para o seu bom funcionamento. Relativamente ao Núcleo de Urbanismo e 

Projetos referiu que o recrutamento de um Fiscal Municipal era insuficiente tendo em conta a 

quantidade de projetos em curso. ---------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que em relação à contratação de 

assistentes técnicos do NIA, estava relacionada com colaboradores da Câmara Municipal em 

situação de mobilidade e que até ao final do ano haveria a possibilidade de consolidação da 

mesma, ficando em definitivo nessa categoria. No que dizia respeito á regularização 

extraordinária de vínculos, referiu que o objetivo era abrir concurso para assistentes 

operacionais, identificadas como necessidades permanentes identificadas. ------------------------   

A Assembleia Municipal, aprovou por maioria com 10 abstenções dos Deputados da 

Bancada do PPD/PSD-CDS/PP “Miranda por Amor” e da CDU e com os votos favoráveis da 

Bancada do PS e do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a Primeira Alteração ao Mapa 

de Pessoal para o ano de 2018. ------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Pagamento de despesa de representação à Dirigente Intermédio de 2.º 

Grau para a Divisão de Desenvolvimento Social. Deliberação de Câmara de 

20/04/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara em relação a este assunto disse que a proposta estava 

devidamente fundamentada e que por conveniência de serviço havia feito a referida 

nomeação e seria de toda a justiça que lhe fossem atribuídas todas as condições inerentes ao 

cargo e que a Lei previa. --------------------------------------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, o pagamento de despesa de 

representação à Dirigente Intermédio de 2.º Grau para a Divisão de Desenvolvimento Social. --  

Ponto 10 - Criação da Comissão Municipal de Transportes: Proposta n.º 13.P/2018. 

Deliberação de Câmara de 20/04/2018. --------------------------------------------------------  

O Senhor do Presidente de Câmara começou por esclarecer que a proposta surgia de 

uma necessidade identificada e já discutida quer na Câmara Municipal quer na Assembleia 

Municipal, apenas com a diferença no que tocava á sua designação. Uma vez que existe uma 

grande diversidade de dossiers na área relacionados com a temática das acessibilidades e dos 

transportes, embora o principal objetivo fosse criar uma comissão de acompanhamento do 

Ramal da Lousã, o entendimento era de que poderia ser uma comissão mais alargada a todos 

os assuntos relacionados com os transportes, nomeadamente transportes rodoviários, 

autoestradas, traçados de estradas, concessão dos transportes no âmbito das CIM´s, etc. 
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Terminou referindo que a denominação de Comissão Municipal de Transportes é uma 

designação mais abrangente e sugeriu que se constituísse um grupo de trabalho com a 

nomeação de uma elemento de cada bancada. -----------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado José Taborda começou por referir que concordava com a Comissão 

Municipal de Transportes, no entanto questionou se não seria importante fazer parte dessa 

comissão alguém da parte dos utentes. Se o foco principal é o Ramal da Lousã era importante 

ter nessa comissão um utente utilizador que possa transmitir todas as problemáticas do dia-a-

dia, que cada dia eram mais nos transportes de substituição do comboio. Sugeriu também que 

a comissão tivesse no seu plano e estratégia de trabalho a melhoria da rede de transportes do 

concelho, uma vez que essa rede existia e deveria ser melhorada, o facto de ser um concelho 

envelhecido cada vez mais as pessoas sofrem de solidão e sem alternativas de transportes e 

por isso devem ser criadas acessibilidades á sede do concelho e aos serviços de que eles 

necessitem. Terminou a sua intervenção dizendo que deveria constar no regulamento os 

objetivos e as estratégias de trabalho que regem o trabalho desta comissão. ----------------------   

O Senhor Deputado José Miguel Ramos iniciou a sua intervenção indicando o Senhor 

Deputado João Sá Marta para fazer parte da Comissão Municipal dos Transportes haja dentro 

desta comissão um grupo específico que do Ramal da Lousã pela preponderância do mesmo.  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Criação da Comissão Municipal 

de Transportes, representada pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal Dr. João 

Germano Mourato Leal Pinto; pelos Deputados da bancada do PS, José Mário Quaresma Gama 

como efetivo e António Salgueiro dos Santos como suplente; pelo Deputado do PSD, João 

Maria Montezuma Carvalho de Sá Marta; pela Deputada do CDS, Rita Alexandra Caetano dos 

Santos e pelo Deputado da CDU, Carlos Alberto Marta Ferreira. --------------------------------------  

O Senhor Deputado Carlos Marta iniciou a sua intervenção dizendo que sendo o único 

eleito pela CDU e devido a existência de várias comissões corria o risco de ser nomeado para 

todas elas e por razão de alargamento democrático questionou se poderia ser nomeado o 

segundo da lista que não tendo sido eleito era quem o substituía na impossibilidade de aquele 

estar presente. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para responder que tal 

situação não seria possível, justificando que a Comissão só poderia ser composta por 

elementos da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Primeira Correção Material ao Plano de Pormenor da Zona Industrial da 

Pereira. Deliberação de Câmara de 20/04/2018. ---------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal ausentou-se da sala dando continuidade 

aos trabalhos a 1ª secretária, Senhora Deputada Etelvina Luís, que deu a palavra ao Senhor 
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Presidente de Câmara. Informou que sendo um assunto da competência da Assembleia 

Municipal tem a ver com ligeiras incorreções ou omissões no Plano de Pormenor da Zona 

Industrial da Pereira, corrigidas pelos serviços e expressas na documentação. Após ser objeto 

de deliberação da Assembleia Municipal deve ser remetido às autoridades competentes. -------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a correção material ao Plano de 

Pormenor da Zona Industrial da Pereira – PPZI Pereira, nos termos do disposto nas alíneas a), 

b) e c) do n.º 1 do Artigo 122.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. -------------------------------------  

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a transmissão desta correção material à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), nos termos do n.º 

3 do artigo 122.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. ------------------------------------------------------------  

Deliberou, ainda, por unanimidade, aprovar, posteriormente aos procedimentos supra 

descritos, a remessa aos competentes serviços para efeitos de publicação em Diário da 

República através do Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, e, envio para depósito na Direção-Geral do Território, nos termos do n.º 2 e do n.º 

3, do Artigo 122.º, do referido Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, assim como para 

publicitação, através da comunicação social e página de internet do Município. ------------------  

Ponto 12 - Prestação de Contas de 2017. Deliberação de Câmara de 20/04/2018 

O Senhor Presidente de Câmara iniciou a sua intervenção com um agradecimento à 

área financeira pelo trabalho realizado no âmbito da preparação e qualidade dos documentos. 

Destacou a extensa atividade da Câmara Municipal vertida no relatório e realçou o grau de 

execução da receita que atingiu os 87%, valor mais alto de sempre na Câmara Municipal de 

Miranda do Corvo. Terminou a sua intervenção dizendo que o balanço da execução do 

orçamento era extremamente positivo. --------------------------------------------------------------------    

O Senhor Deputado José Mário Gama iniciou a sua intervenção onde realçou a 

qualidade e o rigor dos documentos apresentados pela repartição financeira da autarquia já 

referido pelo Senhor Presidente. Referiu que o seu sentido de voto era de uma nota muito 

positiva e justificou a sua posição levando em linha de conta o fato do executivo em funções 

ser o responsável pela apresentação do documento pela sua participação e responsabilidade. 

Disse ainda que o documento era o coroar de uma excelente política desenvolvida pelo 

executivo ao abrigo do plano de atividades e orçamentos. Disse ainda que pela quantidade 

das atividades elencadas naquele documento quer da área do desenvolvimento económico, 

cultura, desporto, obras de saneamento e águas, proteção civil, florestas, ambiente, turismo 

e ação social. Deixou aquela nota introdutória e disse que, como não podia deixar de ser 
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competia ao grupo de deputados eleitos pelo partido socialista manter a coerência no que diz 

respeito á sua posição. Alertou ainda os senhores deputados execução de 87%, realçar a 

redução da dívida a médio e a curto prazo, atenção para a redução da dívida desde 2013 e 

que com estes resultados estava-se perante uma realidade financeira que permite encarar o 

futuro com otimismo. Disse que os compromissos e projetos co-financiados para o concelho 

pareciam-lhe concretizáveis e estavam perante uma melhor situação e capacidade para se 

poder financiar no futuro, se necessário, perante a banca. Em face do exposto encontravam-

se perante um relatório de contas bem estruturado, rigoroso e transparente e pretendia votar 

porque está de acordo com o que foi proposto no programa eleitoral do Partido Socialista, e 

um dos objetivos fundamentais para a população de Miranda do Corvo, transparência e 

justiça, e agradeceu mais uma vez a escolha dos técnicos e felicitou-os pelo relatório de 

contas e pelos resultados apresentados. -------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou por maioria com 10 abstenções dos Deputados da 

Bancada do PPD/PSD-CDS/PP “Miranda por Amor” e da CDU e com os votos favoráveis da 

Bancada do PS e do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a Prestação de Contas de 

2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado José Miguel Ramos iniciou a sua declaração de voto dizendo que 

“Importa, para perceber o sentido de voto desta bancada percebermos e analisarmos o 

contexto e a realidade. E para isso, peço que se fixem alguns números. Tivemos o valor mais 

alto de sempre de execução da receita total, com mais 1.5 milhões de euros de receita do 

que no ano anterior. No que toca á execução da despesa corrente fomos aos 80%, com mais 

um milhão de euros de despesa corrente do que no ano anterior alcançando os 7,5 milhões de 

euros de despesa corrente, vulgo, salários e subsídios. Alcançamos apenas 50% de execução 

de despesa do investimento. Se é certo que aumentámos o ???? face ao ano anterior em 1,2 

milhões também é certo que mesmo assim conseguimos ficar abaixo, á já muito baixa taxa de 

execução de 2016,  2,7 milhões de euros, isto é, gastamos 7,5 milhões de euros em salários e 

subsídios e apenas 2,7 milhões de euros em obra e desenvolvimento para o concelho. Mesmo 

quando esse valor é inflacionado pela compra da cooperativa e quando temos a maior receita 

de sempre desta autarquia. O passivo, porque, falar em dívida sem falar em passivo, não é 

nada, sobe novamente. Porque é preciso somar á dívida as previsões de 2,9 milhões de euros, 

aquelas referentes, por exemplo, á dívida às Águas Centro Litoral, 5,2 milhões de euros de 

passivo. A derrama, a execução da derrama e o valor da receita da derrama diminui 25% e 

julgo que todos sabemos o que é que isso significa no que toca ao desenvolvimento económico 

e industrial do concelho uma vez que a taxa não foi alterada. E portanto temos a maior 

receita de sempre, temos a maior despesa corrente de sempre, temos uma baixa, mais uma 
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vez de execução de despesa de investimento, o passivo continua a aumentar, as previsões 

continuam a subir e a derrama desce. No nosso contexto não nos permite fazer uma análise 

muito boa como outros a fazem, mas vamos á realidade porque estes números traduzem-se 

em realidade. E a realidade tem um número, que é o zero. Zero novas indústrias, zero novas 

startups, zero na execução do Parque Empresarial de Lamas como está no relatório de contas, 

zero na taxa de execução do centro de acolhimento animal como está no relatório de contas 

mais zero euros de execução do saneamento dos Casais, do saneamento do Vale de Açor do 

Saneamento de Vila Flor, mais zero euros de execução de investimento naquilo que é a 

reabilitação da praia fluvial de Segade, mais zero euros do Orçamento Participativo Jovem, 

mais zero euros na Loja do Cidadão, mais zero euros nas casas de banho da Praça José Falcão 

e da Quinta da Paiva e mais zero euros no Núcleo Museológico da Casa das Artes e são tantos 

zeros para quem se dê ao trabalho de ler este relatório de contas que só mesmo pelo fato de 

estarmos na primeira Prestação de Contas deste mandato é que o executivo não levou um 

voto contra”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 13 - Reorganização dos Serviços do Município de Miranda do Corvo. Proposta 

n.º 14.P/2018. Deliberação de Câmara de 20/04/2018 -------------------------------------  

O Senhor Presidente de Câmara informou que o processo foi devidamente instruído e 

preparado pelos serviços, que incluía também um parecer externo e previa apenas a 

possibilidade de, como consta na proposta, evoluirmos para um modelo de 3 divisões e um 

núcleo. Apesar de o documento não necessitar de aprovação na Assembleia Municipal, porque 

o modelo das 4 divisões orgânicas já tinha sido autorizado pela Assembleia Municipal em finais 

de 2013, todavia recorda bem que no âmbito dessa discussão ficou claro que era para o 

modelo 2 divisões e 2 núcleos. Por uma questão de princípio, entende que deve a Assembleia 

Municipal também neste momento tomar conhecimento e apoiar, ou não, esta alteração que 

se pretende realizar. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado José Taborda começou por fazer referência ao que havia sido dito 

da parte da sua bancada em que o município tinha tido uma despesa de 7,5 milhões de euros 

com pessoal e com todos os serviços elencados e por isso perguntou que aumento de despesa 

iria trazer aquela modificação para o município. ---------------------------------------------------------   

A Senhora Deputada Rita Santos iniciou a sua intervenção por questionar o Senhor 

Presidente da Câmara, dos motivos da mudança completa de paradigma uma vez que desde o 

início tinha sido muito renitente com relação á criação das divisões. Perguntou ao Senhor 

Presidente se o fazia porque antevia mais trabalho e como tal queria dotar, e se era esse o 

caso faria sentido dotar sem alterar o regulamento orgânico. Disse ainda que queria o melhor 

funcionamento dos serviços, a evolução do concelho e se a criação de novas estruturas com 
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chefias mais capazes seria a primeira a apoiar. Pediu esclarecimentos sobre o núcleo que 

pretendia tornar em divisão e a divisão que pretendia criar uma vez que não estava expresso 

no documento apresentado, assim como, quais os motivos que levaram a mudança de opinião. 

Disse ainda que não se manifestava contra ou a favor uma vez que isso era competência do 

executivo que dirigia os serviços e terminou perguntando novamente porquê a alteração 

tendo em conta a estrutura flexível e sem estar acompanhada da competente alteração do 

regulamento municipal ao nível das atribuições e competências que caberiam ou caberão 

tendo em conta o seu grau de complexidade, a cada divisão. -----------------------------------------    

O Senhor Deputado José Miguel Ramos começou por dizer que subscrevia as dúvidas 

levantadas pela Senhora Deputada Rita Santos. Disse que gostaria de ser esclarecido e 

compreender algumas coisas. Disse que existiam Câmaras que se organizam em função das 

competências e dos serviços que têm e da sua evolução outras organizam-se em função 

daquilo que se quer fazer às pessoas em determinado momento e neste caso parecia-lhe o 

segundo caso, que o Senhor Presidente da Câmara, num número sem fim de declarações se 

mostrou contra as divisões e a favor de existirem quatro núcleos. Que quando chegou à 

Câmara Municipal manifestou-se contra as divisões e a favor dos núcleos porque tinha como 

objetivo eliminar um chefe de divisão e assim o fez. Manteve o outro chefe de divisão porque 

na altura por algumas ligações não interessava fazer da mesma forma e então aí o Presidente 

de Câmara que deixou de ser contra as divisões mas contra um chefe de divisão e a favor de 

uma divisão e do restante em núcleos. De seguida disse que se passou a ter um Presidente de 

Câmara que continuou a favor da mesma divisão com a substituição de uma pessoa por ótimos 

motivos, mas a seguir e como aqui as coisas não se organizam em função daquilo que são as 

necessidades mas sim das pessoas e como entretanto tinha vindo uma pessoa e não sabia o 

que se havia de fazer colocou-se essa pessoa como chefe de núcleo que nunca tinha tido 

chefe. E na altura criou-se mais um chefe de núcleo. Ficámos então com uma chefe de 

divisão, dois chefes de núcleo de forma sempre temporária com exceção do chefe de divisão. 

O que sempre tivemos foi sempre nomeações em regime de grande emergência porque 

colocamos as pessoas de três em três meses e o município nunca teve de abrir concurso e foi 

assim com o chefe do núcleo Deolinda, foi assim com o chefe de núcleo Nuno Caetano e é 

assim agora com a chefe de divisão em 2º grau, agora criada. Assim, deixamos de ter um 

chefe de divisão e os restantes núcleos nomeados de forma encapotada para agora 

entendermos que devemos ter três chefes de divisão e um chefe de núcleo, estando quase nos 

quatro chefes de divisão, aqueles que tanto criticavam as divisões mas agora sabe-se que não 

se criticavam as divisões, criticavam quem lá estava, queriam limpar quem lá estava. E foi 

isto que aconteceu. Agora criam-se três divisões: mantem-se uma que já existia e muito bem, 



 

 

      

Ata 30-04-2018  
Nº 2  

26 

cria-se uma nova e até mesmo de forma encapotada nomeou-se uma pessoa para lá sem 

concurso e gostaria de saber que necessidades e que novas competências é que a Câmara 

Municipal tem para justificar a existência ou a nomeação dessa pessoa, isto é, que novas 

competências é que existem na área social em Miranda do Corvo, o que é que o Governo 

transmitiu para o nosso concelho, porque se não aconteceu gostaria de saber porque é que 

agora existe uma chefe de divisão onde não havia. E por fim referiu que o cúmulo era naquela 

proposta estar referida uma nova divisão mas sem identificação da mesma. Provavelmente 

será um dos outros dois núcleos mas não é devidamente identificada, apenas referindo que se 

passará a ter três divisões. Sabendo que existe uma divisão que tem uma pessoa com concurso 

efetivado, temos uma pessoa nomeada encapotada para a divisão social e sabemos que existe 

uma terceira divisão mas não sabemos qual é. -----------------------------------------------------------    

O Senhor Presidente de Câmara tomou a palavra para dizer que a intenção seria de 

propor à Câmara Municipal que o núcleo de urbanismo e projetos evoluísse para divisão. 

Referiu que embora a fundamentação constasse dos documentos apresentados, se tratava de 

uma evolução em relação àquilo que no passado defendeu. Não se tratava de uma questão de 

incoerência de opinião, tratava-se tão só e apenas da realidade dos fatos que foi tomando 

forma em termos da gestão de recursos humanos e funcionamento da Câmara Municipal. Disse 

ainda que esta era uma matéria flexível, que iria seguir todos os procedimentos para abertura 

de concursos nos termos da lei e que seria sempre uma matéria que poderia ser adaptada 

independentemente de quem estiver na presidência da Câmara Municipal. Em relação à 

questão das despesas correntes, referiu que o valor de 2017 e o contributo da alteração 

apontada em termos de despesas com pessoal era residual. No exemplo referido no decorrer 

dos trabalhos, o funcionário em causa tinha já um vencimento base significativo e que muitas 

vezes, fruto das funções exercidas, realizava horas extraordinárias. Por isso o acréscimo seria 

muito residual. Disse ainda que, uma vez que havia sido referido a questão das despesas 

correntes, estas não eram só resultado de subsídios e despesas com pessoal, pois havia muitas 

outras componentes de despesa corrente como a iluminação pública, aquisição de bens e 

serviços, despesas na área da educação e na área social, transportes e tantas outras, 

contrariando assim o que havia sido dito de forma. Acrescentou ainda que em 2017 o valor 

estava inflacionado, uma vez que um valor significativo de despesas de energia do ano 2016 

acabou por ser pago apenas em 2017. O aumento da dívida em 2017 é justificado por esse 

mesmo fato, uma vez que em dezembro de 2016 essas faturas tinham sido contabilizadas 

como dívida e foram pagas apenas em janeiro de 2017, ou seja, os 7,5 milhões de euros a que 

os Senhores Deputados se referem, na realidade traduzir-se-iam em valores na ordem dos 7,2 

milhões de euros. Logo, a despesa corrente de 2016 não teria sido de 6,5 milhões de euros 
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mas sim de aproximadamente 6,8 milhões de euros, evolução que estava traduzida no gráfico 

apresentado, no qual se denota um esforço da Câmara Municipal em tentar reduzir os valores 

com as despesas correntes. -----------------------------------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria com 10 abstenções dos Deputados da 

Bancada do PPD/PSD-CDS/PP “Miranda por Amor” e da CDU e com os votos favoráveis da 

Bancada do PS e do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a Reorganização dos Serviços 

do Município de Miranda do Corvo. --------------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

Não houve intervenções. 

Por fim o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação da ata 

em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------  

E sendo vinte e uma horas e quarenta minutos, o Presidente da Assembleia 

Municipal, declarou encerrada a sessão, a qual se lavrou a presente ata que será previamente 

distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. --------------  
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