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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 29-06-2018  

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 30.04.2018 -----------------------  

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 - Carta Aberta aos Presidentes de Câmara - Confederação Portuguesa das 

Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Para conhecimento -------------------------------  

Ponto 7 - Prestação de Contas Consolidadas 2017. Deliberação de Câmara de 

07/06/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal para 2018. Deliberação de 

Câmara de 22/06/2018 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Abertura do concurso para o fornecimento das refeições escolares - 

ano letivo 2018/2019 -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Revisão do Regimento da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo. 

Informação ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Ramal da Lousã -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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: --------------------------------------------------------------------------  

- Deputado José Mário Quaresma Gama, sendo substituído por Carlos Miguel Ferreira 

dos Santos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Deputada Marisa Manuela Simões Pedroso, sendo substituída por Sandra Cristina de 

Amorim Pereira; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputada Verónica do Nascimento Simões, sendo substituída por José Miguel Ramos 

Ferreira; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 30.04.2018 -----------------------  

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 Miguel Ferreira dos Santos, Nuno Filipe Ferreira Lopes, Arménio 

Carvalho Luís e Sandra Cristina de Amorim Pereira não participaram na votação da ata uma 

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

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para fazer referência 

ao pedido de alterações relativamente à ata da reunião do dia 28 de fevereiro, solicitadas 

pelo Deputado Mário Sol. Informou que, aquando desse pedido, a referida ata já havia sido 

votada, aprovada em Assembleia e publicada no site da autarquia, pelo que não foi possível 

fazer tais alterações. ------------------------------------------------------------------------------------------    

O Senhor Deputado Carlos Marta solicitou a palavra para esclarecer o que se havia 

passado e justificar, por isso, aquele pedido. Informou que nessa reunião foi o Senhor 

Deputado Mário Sol que o substituiu. Posteriormente a ata foi presente na reunião de abril 

para ser aprovada, mas como era o Deputado Carlos Marta que estava presente nessa reunião, 

este como não tinha estado na reunião em causa, não pode participar da votação. Informou 

que quando percebeu que a transcrição na ata, não correspondia ao que havia dito, solicitou 

por mail a sua alteração. Sugeriu que, doravante, sempre que um Deputado substitua outro, 
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se possa ler a ata com as alterações solicitadas/sugeridas para que não ocorram mais 

situações idênticas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Neste ponto solicitou o uso da palavra a Munícipe Elisabete Pena que depois de 

cumprimentar os presentes, alertou para o facto de na hospedaria da Senhora da Piedade de 

Tábuas, há já muito tempo, e sistematicamente, ocorrerem festas, segundo a munícipe, 

idênticas às que ocorrem nas discotecas, as quais se prolongam pela madrugada dentro. 

Referiu que algumas duram mais do que uma noite e que inclusivamente houve até uma que 

foi convocada pelo facebook que supostamente teria a duração de 24 horas. A munícipe 

informou que tem vindo a intervir, uma vez que o barulho é ensurdecedor e não se coaduna 

com o espaço. Disse que o espaço deve ser sim animado, que precisa de gente, tendo 

aproveitado para elogiar os Abutres, os Escuteiros, as pessoas que fazem piqueniques, etc, 

etc, mas que no caso das outras festas deveriam ser proibidas pois o barulho é realmente 

ensurdecedor. Referiu que quando se dirige aos organizadores dessas festas para dizer que a 

festa acabou, eles respondem que não, que alugaram o espaço e que portanto têm direito a 

ficar. Disse que quando isto acontece, alerta as autoridades que apenas resolvem o problema 

naquele momento, mas que depois volta a acontecer. Referiu ainda o problema do 

estacionamento, pois os jovens estacionam os veículos todos uns à frente dos outros e que se 

por ventura necessita de sair com o seu veículo, simplesmente não consegue. A munícipe, 

questionou ainda o que deve fazer para resolver este problema, uma vez que não sabe a 

quem se deve dirigir. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Por fim, referiu que não sabe qual o espaço que pisa. Disse que não sabe se 

pertence a Vila Nova ou a Tábuas. Informou que vota em Miranda do Corvo, na conservatória 

a localizam em Miranda do Corvo e que nos CTT nem sequer lhe atribuem código postal, pelo 

que questionou qual o território que pisa. -----------------------------------------------------------------  

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

cumprimentar os presentes voltou a referir que na ata de fevereiro, era o seu nome que lá 

deveria constar, mas consta o nome do Samuel Santos que apenas foi mencionado na altura 

porque estava em Inglaterra. Disse que esse é um dos erros da ata mas que há mais. ------------  

Sobre a toponímia referiu que a comissão já deveria ter reunido, mas que não 

recebeu qualquer comunicado. Solicitou esclarecimentos sobre a proposta de atribuição de 

nome de rua do Professor Seixas. Disse que ouviu que o nome do Professor Seixas iria ser dado 

à biblioteca do Centro Educativo de Miranda do Corvo, que na sua opinião é correto, mas que 

já não é tão correto não existir ainda data marcada para a reunião da Comissão de 
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Toponímia, pelo que referiu que pretende saber qual a data prevista para a realização desta 

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que recentemente estiveram no concelho o Secretário-geral do Partido 

Comunista Português, Dr. Gerónimo de Sousa e a Deputada Ana Mesquita. Disse que na altura 

tentaram que houvesse um encontro entre os secretários da Nação e o Senhor Presidente, mas 

que tal não foi possível, independentemente da total disponibilidade por parte do Senhor 

Presidente. Referiu ainda que apresentou uma reclamação ao provedor do telespectador da 

RTP porque a reportagem referiu que a reunião se realizou na Lousã e não em Miranda do 

Corvo. Disse que na sua opinião é uma falta de consideração, que poderá facultar toda a 

correspondência que tem trocado com esta entidade e que até houve mesmo o cuidado de 

posicionarem a reportagem à frente da placa de toponímia de Miranda do Corvo. ----------------  

Relativamente à ata de fevereiro, disse que efetivamente na reunião em que foi 

aprovada a ata, esteve presente mas já tardiamente pelo que não teve a possibilidade de 

passar as informações ao Deputado Carlos Marta. Referiu que a ata contém uma série de 

inverdades e de erros que não são culpa dos deputados e sim de quem fez a transcrição. Disse 

que não se trata de uma correção de uma coisa que não tenha sido dita e que na sua opinião 

a carta deveria ser lida. Referiu que esta carta foi enviada a 10/05/2018, pelo que partiu do 

princípio que seria presente nesta reunião da Assembleia Municipal. Disse que também não 

obteve qualquer resposta entre o tempo que mediou o referido dia 10/05 e o dia desta 

reunião, e que se tal tivesse acontecido teriam preparado algum esclarecimento e alguma 

chamada de atenção. Informou que o ponto mais caricato que encontrou na ata foi a 

nomeação do Deputado da Comissão Municipal de Saúde. Informou que foi falado o nome do 

Samuel Santos, mas que este se encontrava em Inglaterra e que seria o próprio Deputado 

Mário Sol que iria então integrar esta Comissão, mas que não é isso que está escrito na ata, 

pelo que na sua opinião são incorreções graves.----------------------------------------------------------  

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

Presidente da Câmara Municipal que, depois de cumprimentar todos os presentes, informou 

que não tinha conhecimento dos festejos que se realizam na Senhora da Piedade de Tábuas e 

que segundo sabe não têm sido objeto de deliberação na Câmara Municipal em termos de 

licenciamento. Disse que os festejos que se prologam após as duas horas, carecem de licença 

especial de ruído, os quais apenas são emitidos a título excecional, como por exemplo, as 

festas da aldeia ou eventos organizados pelas Juntas de Freguesia. Informou que registou o 

desagrado da munícipe e que na sua opinião, depois das 24 horas, só deveriam ser permitidos 

os festejos das festas anuais das aldeias, e que iria dar conhecimento da situação aos serviços 
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de fiscalização. Informou a munícipe que sempre que verifique a ocorrência destes festejos, 

deverá informar a GNR ou, eventualmente, a Câmara Municipal. -------------------------------------  

Sobre os limites territoriais que a munícipe referiu, disse que os mesmos já são bem 

conhecidos por ambos os Presidentes de Junta. Referiu que o Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Nova poderá ter alguma novidade sobre este assunto, pelo que solicitou 

autorização à mesa para que este informe o ponto de situação da toponímia daquele local. ---  

Sobre as questões levantadas pelo munícipe Mário Sol, informou que a reunião da 

Comissão de Toponímia irá ser realizada em breve, sendo que já existe uma extensa lista para 

agendar na ordem de trabalhos e que a questão do Professor Seixas será um dos assuntos a 

abordar. Sobre a questão da biblioteca do Centro Educativo, informou que o assunto já foi 

articulado com o agrupamento e que já teve aprovação na Câmara Municipal. --------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes apresentou o seguinte Voto de Pesar: ---------------  

“António Arnaut faleceu no passado dia 21 de maio de 2018, aos 82 anos de idade. --  

António Duarte Arnaut era natural de Cumeeira, aldeia do concelho vizinho de 

Penela, onde nasceu em 28 de janeiro de 1936. ----------------------------------------------------------  

Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra em 1959 e desde cedo iniciou 

a sua luta contra a ditadura e o fascismo. Foi um dos principais responsáveis pela 

transformação da Ação Socialista Portuguesa no Partido Socialista, em 1973, do qual foi 

fundador em Bad Munstereifel, na Alemanha. Desde 2016 que era Presidente Honorário do 

Partido Socialista. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Serviu o país enquanto deputado à Assembleia Constituinte, à Assembleia da 

República e governante. No cargo de secretário da mesa da Assembleia Constituinte, foi a 

primeira voz a ler a Constituição da República Portuguesa. No 2.º Governo Constitucional foi 

convidado para Ministro dos Assuntos Sociais por Mário Soares, e é nesse cargo que assina o 

despacho que daria origem à lei que criou o sistema Nacional de Saúde, universal e gratuito, 

em setembro de 1979, obra marcante na afirmação e garantia universal do acesso à saúde de 

todos sem exceção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Por esta sua marca indelével, ficou conhecido como “o Pai do Serviço Nacional de 

Saúde”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi agraciado com o Grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade, com a Grã-Cruz 

da Ordem da Liberdade e com a Medalha de Ouro de Serviços Distintos do Ministério de 
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Saúde, em 2014, na cerimónia dos 35 anos do Sistema Nacional de Saúde. Em 2014 foi 

distinguido com o grau Doutor “Honoris Causa” pela Universidade de Coimbra. -------------------  

Enquanto advogado distinguiu-se como um dos mais eméritos da nossa praça, tendo 

sido Presidente do Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados e formador de 

centenas de novos advogados, aos quais ensinou a deontologia da profissão. ----------------------  

Apaixonado pela escrita, António Arnaut deixa uma vasta obra literária publicada, 

sendo a poesia a sua grande paixão. ------------------------------------------------------------------------    

Foi um cidadão comprometido na luta pelas causas em que se revia e que acreditava 

serem fundamentais para um mundo melhor e por valores como a Liberdade, a Igualdade e a 

Fraternidade. É público e reconhecido o seu trabalho como Grão-Mestre do GOL. ----------------  

Fica-nos a obra e fundamentalmente o grande exemplo de verticalidade, de 

princípios e de valores que sempre constituíram a matriz inalienável do seu percurso de vida.  

Uma figura ímpar e inesquecível da história de Portugal, um defensor da Democracia 

e dos Direitos, Liberdades e Garantias dos Cidadãos. ----------------------------------------------------  

António Arnaut foi ainda um amigo de Miranda do Corvo, sempre disponível para 

colaborar e participar nas diversas ocasiões para que foi convidado. --------------------------------  

Pelo atrás exposto, proponho que a Assembleia Municipal aprove um voto de pesar 

pelo falecimento de António Arnaut e manifestar profundas condolências à família e ao 

Partido Socialista de que era Presidente Honorário. -----------------------------------------------------  

Mais proponho que seja solicitada autorização à família para inclusão do nome de 

António Arnaut na toponímia do nosso concelho e, em caso de concordância, que seja enviado 

à Comissão Municipal de Toponímia. ------------------------------------------------------------------------  

Pela Bancada do Partido Socialista, João Branco (a).” --------------------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes apresentou o seguinte Voto de Pesar: ----------  

“Nascido em 1936, no lugar da Cumieira, concelho de Penela, licenciado em Direito, 

pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1959, António Duarte Arnaut 

participou ativamente, desde muito cedo, na vida pública. Em 1978 foi designado Ministro dos 

Assuntos Sociais do II Governo Constitucional. “O Despacho Ministerial publicado em Diário da 

República, 2ª série, de 29 de julho de 1978, mais conhecido como o “Despacho Arnaut”, 

constituiu uma verdadeira antecipação do Serviço Nacional de Saúde, na medida em que abriu 

o aceso aos Serviços Médico-Sociais a todos os cidadãos, independentemente da sua 

capacidade contributiva. Foi garantida assim, pela primeira vez, a universalidade, 

generalidade e gratuitidade dos cuidados de saúde e a comparticipação medicamentosa. ------  
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Homem determinado e comprometido com fortes princípios éticos e de justiça, criou 

em 15 de setembro, pela Lei nº 56/79, o Serviço Nacional de Saúde, concretizando o direito à 

proteção da saúde, a prestação de cuidados globais de saúde e o acesso a todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica e social. ----------------------------------------------  

Cidadão empenhado, antifascista, deputado á assembleia Constituinte e fundador do 

Partido Socialista, escritor. Homem pleno, imenso e intenso, conhecido e reconhecido como o 

Pai do SNS” propõe-se que a assembleia Municipal de Miranda do Corvo, reconhecendo e 

revendo-se na dimensão ética, social e humanista do seu legado e consternada pela enorme 

perda em que se consubstancia a sua morte, aprove um profundo voto de pesar”. ---------------  

29 de junho de 2018, Assembleia Municipal de Miranda do Corvo -------------------------  

O Deputado Municipal, José Taborda da Costa ------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos Marta 

tendo informado que a CDU se solidariza com o voto de pesar pelo falecimento do Doutor 

António Arnaut, fundador do Serviço Nacional de Saúde, obra absolutamente fundamental 

para o país, no entanto, fez a ressalva de que votaria ambos os votos de pesar mas, por uma 

questão de coerência e em relação à atribuição do nome de uma rua de Miranda do Corvo, e 

embora essa decisão fosse responsabilidade da Comissão de Toponímia, não fazia parte da 

postura da CDU votar nomes de pessoas exteriores ao concelho e por isso não votaria a 

proposta com essa extensão. ---------------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que em relação à 

intervenção do Senhor Deputado Carlos Marta e sobre o nome a endossar à Comissão de 

Toponímia, tal não era mais do que uma recomendação, não sendo assim definitiva. Disse que 

essa decisão caberia aos membros da comissão proporem ao executivo e este aprovar ou não. 

Propôs ainda que as propostas fossem aprovadas separadamente, pela ordem que foram 

apresentadas à Mesa da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal, aprovou, por maioria com uma abstenção do Deputado 

Carlos Marta, a proposta apresentada pelo Deputado João Branco. ----------------------------------  

O Deputado Carlos Marta referiu que se absteve na votação pelo motivo que já 

tinha invocado anteriormente, ou seja, não subscrevia a possibilidade de o nome de uma rua 

do concelho fosse aprovado sem que antes fosse à consideração da Comissão de Toponímia. --  

A Assembleia Municipal, aprovou, por unanimidade a proposta apresentada pelo 

Deputado José Taborda. ---------------------------------------------------------------------------------------    

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Luís Filipe 

Martins que depois de cumprimentar todos os presentes, felicitou o executivo pela 

organização da Expo Miranda 2018. Referiu que o evento teve a duração de 5 dias e a 
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presença de 40 mil visitantes, o que de certa forma se deveu à decisão inédita do executivo 

optar por entradas gratuitas em todos os dias do evento, que embora tivesse sido arriscada 

revelou-se acertada e uma aposta ganha. Informou que a medida foi enaltecida pelos 

visitantes e pelos expositores que daquela forma viram melhorada a sua capacidade de 

mostra e de contato com os seus clientes. Disse ainda que o sucesso do certame deveu-se em 

parte à diversidade das tasquinhas e que houve momentos em que se formaram longas filas 

até que os visitantes conseguissem vaga para tomar as suas refeições. Referiu que estes 

espaços, reservados às associações, promovem um contributo importante para a realização 

receita destinada à manutenção destas coletividades. Disse ainda que o sucesso da Expo 

Miranda poderia ter sido ainda maior se as condições climatéricas assim o tivessem permitido, 

mas que ainda assim, bastava relembrar a afluência que o palco principal teve no dia 2 de 

junho em que os cabeça de cartaz foram os DAMA. Referiu que apesar das adversidades 

climatéricas, os mirandenses e outras pessoas de fora do concelho que nos visitaram, 

participaram tornando este certame seguramente um dos melhores de sempre. ------------------   

Em relação ao Mosteiro de Santa Maria de Semide, mais concretamente aos 

Claustros Quinhentistas, disse que estes foram recentemente alvo de obras de reabilitação. 

Não obstante, informou que apresentam um problema construtivo na impermeabilização do 

remate da cobertura da ala norte, na transição do telhado do claustro para a parede da igreja 

paroquial. Disse ser notória a infiltração de água existente, o que coloca em risco as boas 

condições da madeira da cobertura a qual, está muito sensível ao contato direto com a água e 

coloca em causa a manutenção do reboco e da estrutura de suporte. Disse que embora a 

execução da obra não seja da responsabilidade da Câmara Municipal e embora tivesse tido 

uma forte comparticipação da mesma, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara, dentro 

daquelas que eram as suas competências e disponibilidades, que alerte as entidades 

responsáveis para que seja acionada a garantia da obra junto do empreiteiro, e que caso lhe 

seja imputada a responsabilidade, este promova a devida reparação. -------------------------------   

O Senhor Deputado terminou a sua intervenção com um voto de louvor á Casa do 

Povo de Miranda do Corvo que passou a ler:---------------------------------------------------------------   

“A Casa do Povo de Miranda do Corvo na vertente de Futsal já nos tem habituado a 

grandes feitos ao longo da sua história. Desta vez foi a equipa de sub-17 que se sagrou vice-

campeã nacional de juvenis, na final disputada em Santarém, ficando a apenas a um golo do 

título de campeã nacional. Estão, por isso, de parabéns todos os jogadores, equipa técnica e 

responsáveis tanto pela secção de futsal como a dirigentes desta importante coletividade do 

nosso concelho, que pelo seu trabalho, empenho, disponibilidade e dedicação que mais uma 

vez permitiram engrandecer a Instituição e a nossa terra. De enaltecer ainda o facto de por 
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ser um título nacional de uma camada jovem revela o forte impacto, dinamismo e vitalidade 

que existe no desporto nas camadas de formação do nosso concelho e em particular na Casa 

do Povo de Miranda do Corvo. Considerando o referido anteriormente, a bancada do Partido 

Socialista, propõe um Voto de Louvor à Casa do Povo de Miranda do Corvo, reconhecendo a 

esta Instituição o papel de divulgação e elevação que este lugar no pódio teve e o seu 

impacto tanto a nível regional como nacional.” ----------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a atribuição de Voto de Louvor à 

Casa do Povo de Miranda do Corvo. -------------------------------------------------------------------------  

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

que apresentou a seguinte declaração: ---------------------------------------------------------------------    

“Realizou-se no passado dia 19 de junho a reunião do Conselho da Comunidade do 

ACES PIN que pela 1ª vez contou com a presença da Srª Presidente da ARSC e a Vogal do 

Conselho de Administração do CHUC. -----------------------------------------------------------------------   

Foram discutidos diversos assuntos nomeadamente a falta de recursos humanos, 

médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e assistentes técnicos. -----------------------------  

Foi também referido pelos diversos intervenientes representantes dos municípios 

que as instalações e equipamentos encontram-se muito degradados e sem manutenção, 

havendo necessidade de novas instalações. ---------------------------------------------------------------  

Verificou-se ainda falta de material em diversas áreas, clínicas e transportes, com 

frota automóvel demasiado velha em todas as unidades funcionais que compõem o ACES. ------  

Foi abordado também a necessidade da ARSC celebrar contratos de manutenção com 

empresas de forma a dar resposta imediata às necessidades de reparação de equipamentos, 

evitando assim os grandes tempos de espera na reparação. -------------------------------------------  

Mais uma vez foi também assinalada a necessidade urgente de se criar equipas de 

cuidados paliativos, perante o aumento que se tem verificado na doença oncológica e doenças 

crónicas do foro osteoarticular devido ao envelhecimento da população do pinhal interior. ----  

Insuficiente largura de banda das redes de comunicação informáticas, bem como do 

material informático. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Necessidade de melhorar a monitorização dos programas e projetos em vigor do 

ACES PIN, dando continuidade aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, bem como a 

articulação entre os mesmos. --------------------------------------------------------------------------------  

As equipas de cuidados continuados integrados devem dotadas de recursos 

nomeadamente de enfermeiros de reabilitação ou fisioterapeutas. No ACES Pin existem 

apenas 1 fisioterapeuta para os 14 concelhos que o compõem. ---------------------------------------   
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A resposta à doença aguda aos fins-de-semana e feriados deve ser reformulada e 

restruturada poer áreas geográficas tendo em consideração a sua casuística e localização. 

Relembro a esta Assembleia Municipal o custo anual em horas extraordinárias pagas durante o 

ano de 2017 que se cifrou em 2.289.188.03 euros. -------------------------------------------------------    

Propus que fosse criado um grupo de trabalho para a reorganização destes serviços 

de consultas de agudas aos fins-de-semana e feriados. -------------------------------------------------    

No seguimento desta minha intervenção refiro ainda que propus naquela reunião e 

uma vez que a Convenção sobre saúde agendada no ano de 2017 não foi concretizada devido a 

diversos constrangimentos fosse realizada em 2019 dado a sua importância para a região. -----  

Nesse sentido apresento ao Senhor Presidente da Câmara Municipal e a esta 

Assembleia Municipal uma proposta para que a Convenção referida possa ser realizada em 

Miranda do Corvo e uma vez que em 2019 se comemora os 40 anos do SNS fosse aproveitado o 

momento para homenagear o “Pai” do SNS, o Doutor António Arnaut. ------------------------------  

Certamente que todos que compõem esta Assembleia Municipal e Executivo 

Municipal, reconhecem no Doutor António Arnaut o seu lado humanista, um lutador de causas 

sociais, um lutador pela liberdade e pela democracia na defesa dos valores de abril. ------------  

O Doutor António Arnaut poderia ser descrito num romance realista como um 

advogado honesto com a toga que honra a profissão que por onde passa deixa um rasto de 

bondade ou como um velho político socialista, retirado, que deu ao país o maior e melhor 

serviço público que já teve, o Serviço Nacional de Saúde, mais conhecido por SNS e hoje 

convertido em Sistema. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Nesse sentido proponho ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que promova a 

colocação de um busto do Doutor António Arnaut que ficaria colocado no Jardim da Paz como 

forma de o recordar e homenagear. ------------------------------------------------------------------------  

O DEPUTADO MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------  

José Taborda da Costa -----------------------------------------------------------------------------  

MC, 29 de junho de 2018” -------------------------------------------------------------------------  

O Deputado José Taborda felicitou ainda a Câmara Municipal pela assinatura do 

protocolo que estabeleceu com a Administração Regional de Saúde na cedência por parte do 

município de um quiosque eletrónico no CSP de Miranda do Corvo. Disse que solicitou e 

interpelou a Câmara Municipal em algumas Assembleias Municipais relativamente a este 

assunto, mas que hoje vê concretizada a promessa do município para com aquela unidade de 

saúde. Referiu que as parcerias entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesias no nosso 

concelho com as unidades de saúde são uma realidade. Disse que a municipalização dos 
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serviços de saúde está a funcionar, no entanto reconheceu a necessidade do governo central 

definir verbas e competências em consonância com os interesses e necessidades do concelho.   

Relativamente ao antigo lagar adquirido pela Câmara Municipal, colocou três 

questões: se existe projeto, o que preconiza a Câmara Municipal para aquele espaço, se 

existe financiamento e quando prevê a recuperação do imóvel. --------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que a intervenção em 

dois tempos pelo Senhor Deputado José Taborda se justificava pelo fato de a primeira 

intervenção ser na qualidade de representante da Assembleia Municipal naquele órgão. --------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, felicitou a Junta de Freguesia de Miranda do 

Corvo e o Município pela colaboração na realização das Marchas Populares que ocorreram a 16 

de junho com a participação de 7 marchas do concelho. Disse ainda que tinha sido um evento 

bem-sucedido que encheu, quer a Praça José Falcão, quer as ruas adjacentes e que a 

existência desde cedo das tasquinhas foi um atrativo para muita gente. Felicitou mais uma 

vez as medidas tomadas pelo executivo da Junta de Freguesia relativamente às alterações 

implementadas nos últimos anos, assim como à Câmara Municipal pelo forte apoio que 

continua a dar, quer às Juntas de Freguesia, quer às coletividades participantes, que com as 

verbas atribuídas, contribuiu para aqueles resultados tornando Miranda do Corvo dinâmica, 

viva e brilhante. Felicitou também as coletividades pela sua entrega e dinamismo, 

salientando que ano após ano se verifica uma clara evolução, quer na qualidade dos trajes, 

quer no número de marchantes. -----------------------------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes colocou algumas questões ao Senhor Presidente 

da Câmara. Questionou sobre uma barreira caída na Rua do Vale das Cortes em Segade, a qual 

está a impedir o trânsito de viaturas. Referiu também que na área do recreio da escola, as 

silvas estão a invadir os terrenos vizinhos. Disse ainda que na Ribeira dos Vicentes existe um 

sinal de trânsito de “sentido proibido exceto a moradores”, para o qual já havia sido pedida a 

sua mudança, uma vez que no local onde se encontra não é visível pelos condutores induzindo 

estes em infração. Referiu que em Godinhela iniciaram a colocação de placas toponímicas, 

mas que o serviço não se encontra concluído. Informou que, a rede do parque infantil do 

Bairro de Sá Carneiro, não foi colocada corretamente o que originou a sua rápida 

deterioração. Terminou solicitando ainda a reparação da escadaria do Bairro Sá Carneiro. -----   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Joana Paiva que 

depois de cumprimentar todos os presentes, iniciou a sua intervenção por assinalar a 

conclusão do processo relativo á primeira edição do Orçamento Participativo Jovem, 
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salientando a inauguração do ginásio ao ar livre no dia 1 de junho na presença da Senhora 

Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade. Referiu que o espaço se encontra disponível 

para todos as mirandenses, assim como qualquer pessoa que pretenda utilizá-lo em horário 

alargado. Disse que o espaço é dotado de equipamento moderno para a prática desportiva 

informal e que foi concretizado em virtude de um contributo de um jovem mirandense. -------  

Relativamente às Bolsas de Estudo destinadas aos alunos do Ensino Superior 

residentes em Miranda do Corvo, informou que foram atribuídas 15 bolsas no valor de 1.000 

euros cada, salientando que se tratou de um processo digno de referência e formulou votos 

para que se repita nos anos seguintes e que a nova edição do OPJ seja um igual sucesso em 

termos de participação, para que Miranda do Corvo possa usufruir de mais e melhores 

equipamentos com o contributo ativo da sua população. -----------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Arménio Luís que 

depois de cumprimentar todos os presentes, questionou por que motivo a nora construída em 

Semide pela Câmara Municipal e Junta de Freguesia, não se encontra a funcionar, salientando 

que não foi esse o objetivo da sua construção. Referiu ainda que não é necessário que esteja 

a funcionar 24h, mas era importante que tal acontecesse em alguns momentos.------------------   

Em relação ao Multisserviços de Semide, informou que, ainda enquanto Presidente 

de Junta, reclamou obras tais como o pavimento, a pintura, entre outras coisas e que até ao 

momento nada havia sido feito, inclusive chamar o empreiteiro responsável pela obra para 

que termine o trabalho. Disse que o espaço destinado ao contentor de monos estava previsto 

na construção inicial, mas que não foi terminada. -------------------------------------------------------  

Em relação ás ervas nos passeios em Semide, sugeriu que deveria ser solicitado á EP 

a sua limpeza, ou que em alternativa, deveria ser a Junta de Freguesia a fazê-lo. ---------------   

Por fim sugeriu que se alcatroasse um pedaço de estrada entre Gaiate e a estrada 

que vai de Pisão a Rio de Vide, uma extensão não muito superior a 100m, obra que não iria 

ficar muito cara á Câmara Municipal e considerava muito importante. ------------------------------  

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

Ferreira que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que cada um pode adotar a 

postura que bem entender, mas que defender que o evento da ExpoMiranda foi criativo e que 

deve ser bastante enaltecido pela Assembleia Municipal, é como igualar dizendo que cá 

estiveram os U2 para todos poderem celebrar em conjunto.-------------------------------------------  

Continuou dizendo que havia passado um ano sobre a morte do Senhor Reinaldo 

Couceiro, mas que da toponímia nada se sabia. Informou que a proposta foi aprovada na 

Câmara Municipal e Assembleia Municipal, transitou para a Comissão de Toponímia, mas que o 

parque de autocaravanas não tinha ainda o nome do Senhor Reinaldo Couceiro atribuído, um 
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ano depois da sua morte, assim como não estava concretizada a ideia de atribuir o nome do 

Senhor Reinaldo a uma rua de Semide ou em alternativa atribui-lo ao Pavilhão Multisserviços.  

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

felicitou toda a organização das marchas, salientando a sua participação excecional e sugeriu 

que se aproveitasse as estruturas para estender o evento por duas noites. -------------------------   

Relativamente à ExpoMiranda, informou que não partilhava da ideia de que tivesse 

sido um êxito extraordinário. Disse que o fato de ter havido entradas gratuitas, não foi 

sinonimo de êxito, contrariamente ao que aconteceu em anos passados e que atendendo ao 

fato da parte central da exposição não ter expositores, deu um aspeto vazio em alguns dias. 

Disse que na sua opinião, e a ser verdade que o evento se traduziu em 40 mil visitantes, se se 

cobrasse uma entrada de 1 Euro a cada visitante, se essa receita fosse repartida pelas 

coletividades em dificuldades, ou serviria para melhorar as estruturas das marchas, ou do 

carnaval ou até da Expo Miranda.  --------------------------------------------------------------------------  

Questionou sobre o ponto de situação da mudança da Rádio Dueça para as novas 

instalações, bem como sobre o Projeto Mentes Brilhantes, uma vez que veiculava a notícia de 

que o projeto havia terminado. Disse que considerava que o projeto era um êxito o qual é 

reconhecido por todos, mas que havia lido uma notícia que sugeria a existência de um projeto 

semelhante promovido pela CIM. Referiu que um projeto não é impeditivo do outro e 

questionou se o projeto da CIM tinha início imediato ou se haveria algum hiato no tempo. Por 

fim questionou porque não se sugeriu à CIM a continuidade de um projeto já existente no 

concelho uma vez que era considerado um êxito.  -------------------------------------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, iniciou a sua intervenção sobre a toponímia 

de Vila Nova. Disse que o processo foi concluído no ano transato e que os documentos foram 

entregues na autarquia para serem tratados e ultimados e que está agendada uma reunião 

para breve. Disse que independentemente do processo da toponímia de Vila Nova estar no 

bom caminho, ainda se preocupava com a toponímia da Senhora da Piedade, a qual foi 

aprovada antes de ter iniciado o seu primeiro mandato, assim como a de Tábuas, Ribeira de 

Tábuas e Senhora da Piedade. O Deputado mostrou indignação e preocupação com o problema 

da Senhora Elisabete Pena e sugeriu ao executivo que, uma vez que a toponímia já foi 

aprovada e estão delimitados os limites da freguesia, que desse conhecimento aos serviços da 

Conservatória. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Raul Marques que 

depois de cumprimentar todos os presentes, iniciou a sua intervenção referindo-se à estrada 

das Cerdeiras que considerou estar num estado intransitável, quer para veículos pesados, 
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quer para ligeiros, questionando se já existe uma solução para a situação, mas que dada a sua 

dimensão não poderá ser a Junta de Freguesia a intervir. ----------------------------------------------   

Solicitou informações acerca do ponto de situação do saneamento de Casais de S. 

Clemente. Disse que existiam quatro candidaturas no município e que uma delas contemplava 

o lugar de Casais de São Clemente. Informou sobre a vala no largo que se encontra a céu 

aberto e que está a desaguar no rio, mostrando claramente o seu desagrado por esse facto. --  

Disse, relativamente à Estrada do Lombo, que enquanto Presidente da Junta de 

Freguesia, é constantemente abordado pelos munícipes, pois o pavimento esta 

completamente danificado, tornando a circulação quase intransitável. -----------------------------  

Sobre a toponímia, reconheceu que se trata de um problema de todos e espera que 

a reunião seja realizada brevemente. Disse ser caricato que existam nomes de rua atribuídos, 

mas que quando os munícipes solicitam a atribuição do número de polícia, lhes seja 

comunicado a eles e à Junta de Freguesia a atribuição do nome de rua. ----------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Miguel Brandão 

que depois de cumprimentar todos os presentes solicitou esclarecimentos sobre o ponto de 

situação de alteração do regulamento de apoio ao investidor e ainda sobre o procedimento 

concursal para técnicos de arquitetura. Disse que esta última questão prendia-se com o fato 

de já no anterior mandato se ter verificado alguma dificuldade no cumprimento de prazos 

naquilo que dizia respeito às obras particulares, situação que decorria da falta de recursos 

humanos. Por esse facto, solicitou informações acerca do ponto de situação do procedimento 

concursal para admissão de um técnico de arquitetura com contrato a termo. --------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Fernando Araújo 

que depois de cumprimentar todos os presentes, sugeriu que o estacionamento junto ao 

mercado fosse pavimentado e ordenado, pois quando chove, o tipo de piso existente faz com 

que os automóveis sujem todas as ruas próximas e que o ordenamento no estacionamento 

aumentaria a capacidade do mesmo. Sugeriu também que a paragem ali existente passasse a 

ser no interior do parque retirando os autocarros da faixa de rodagem. ----------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio para sugerir que a 

Comissão de Toponímia considerasse o nome do Professor Victor Leonel Seixas Gomes, para o 

nome de uma rua do concelho. Disse ser um homem a quem todos devem tecer uma grande 

consideração. Referiu que o facto do nome do Professor Victor Leonel Seixas Gomes ter sido 

sugerido para um estabelecimento de ensino, não invalidava que fosse atribuído a uma rua. 

Informou que o Professor Victor Leonel Seixas Gomes foi um homem que fez parte da 

fundação da Biblioteca Gulbenkian, foi professor primário, Comandante dos Bombeiros e um 

grande professor de Miranda do Corvo. ---------------------------------------------------------------------   
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De seguida felicitou a organização das Marchas, salientando que o evento traduziu-

se numa grande alegria e divertimento para a população. ---------------------------------------------   

Prosseguiu informando que num jornal local, tinha sido publicado um texto ofensivo 

e insultuoso à sua pessoa. Disse que aceitava tudo o que pudessem dizer menos ser injuriado 

e que por esse facto, recorreu às vias judiciais para que o Tribunal reabilite o seu bom nome.  

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

de Câmara que iniciou a sua intervenção referindo-se aos votos de pesar pela partida de 

António Arnaut, definindo-o como homem notável, íntegro e elogiando o seu trabalho e o seu 

legado. Informou que a Câmara Municipal, em devido momento prestou a sua homenagem e 

que foi com particular agrado que verificou que a Assembleia Municipal se associou à onda de 

reconhecimento do papel importante de António Arnaut, o que aconteceu um pouco por todo 

o país. Disse ainda que se permitia discordar com o Senhor Deputado Carlos Marta, pois 

António Arnaut não era um homem só de Penela, nem de Coimbra onde residia, nem do 

concelho onde nasceu, pois havia trilhado muitos caminhos, tendo estado muito ligado ao 

concelho de Miranda do Corvo. Considerava-o um homem de Portugal, de todos os concelhos, 

figura nacional que mereceria ser considerado pela Comissão de Toponímia a eventual 

inclusão do seu nome, sempre com o consentimento da sua família. --------------------------------   

Agradeceu ao Deputado Luís Martins a referência ao evento da Expo Miranda assim 

como a proposta em relação ao reconhecimento dos resultados obtidos recentemente pela 

Casa do Povo no Futsal. Disse ainda ter sido muito importante o alerta sobre a salvaguarda de 

uma obra realizada há pouco tempo, executada com a comparticipação da Câmara Municipal, 

relativamente às infiltrações na cobertura dos claustros que tinham sido recentemente 

reabilitados e do qual iria informar a Senhora Diretora Regional da Cultura do Centro, 

enquanto entidade responsável pela obra. ----------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado José Taborda, em seu nome, em 

nome do executivo camarário e Assembleia Municipal, reconheceu a forma como o Deputado 

defendeu Miranda do Corvo no Concelho da Comunidade e que por essa razão foi 

unanimemente reconhecido e novamente designado para essa comissão. Disse que foi com 

agrado que recebeu a proposta do Senhor Deputado e que abraçava com muita vontade a 

realização da Convenção em 2019, manifestando a sua total disponibilidade, assim como o 

gosto em integrar a comissão organizadora do evento através do Concelho da Comunidade. 

Salientou que será um evento que a Câmara Municipal irá apoiar, coincidindo também com o 

40º aniversário do Serviço Nacional de Saúde. Salientou que a proposta de incluir o busto de 

António Arnaut na obra do Jardim da Paz fazia todo o sentido, pois o que se pretende é a 

inclusão de bustos de figuras relacionadas com a Paz e com o Humanismo. ------------------------   
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Relativamente ao Lagar da Cooperativa, informou que já havia dado indicações aos 

serviços para iniciarem um processo de concurso de ideias/projeto para a reabilitação do 

mesmo, com várias orientações de base e deixando alguma liberdade aos técnicos para a 

elaboração desse caderno de encargos. Informou também que, tendo em conta o tipo de 

projeto, assim como os valores que poderiam estar em causa, no momento não existia 

nenhum programa de financiamento, quer nacional, quer regional, onde se pudesse incluir 

aquela reabilitação. Referiu ainda que algumas empresas de projeto, de forma informal, já 

tinham apresentado ideias, e que posteriormente seriam consultadas e selecionada aquela 

que apresentar a melhor proposta. Referiu que pretendia ainda que a Câmara Municipal se 

pronunciasse sobre o melhor caminho a dar ao lagar da cooperativa enquanto património de 

relevo do nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida dirigiu-se ao Senhor Deputado Ruben Fernandes e também ele elogiou o 

trabalho feito pela Junta de Freguesia relativamente á organização das marchas, bem como o 

trabalho de todas as marchas que de ano para ano têm crescido em termos de qualidade, e 

em termos de público que assiste às marchas. ------------------------------------------------------------  

Em relação à intervenção do Senhor Deputado Carlos Silva, informou que o Senhor 

Vereador Rui Godinho já tinha conhecimento da barreira que impedia a livre circulação em 

Segade e que em relação á escola já tinha informação de que estavam em curso as limpezas 

mencionadas. Relativamente ao sinal da Ribeira dos Vicentes iria verificar a situação junto 

dos serviços. Em relação às placas de toponímia em Godinhela iria consultar o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Miranda do Corvo para saber o ponto de situação. 

Relativamente ao parque infantil no Bairro Sá Carneiro disse que a alteração que foi feita à 

rede de vedação foi propositada por uma questão de segurança das crianças. Disse que caso 

estas tentassem saltar iriam magoar-se e mesmo sabendo que facilita a que o façam, garante-

se dessa forma, que não se magoem. No que toca á reabilitação das escadas do Bairro, 

inclusive ao nível da drenagem, informou que já existe a indicação nos serviços para 

desenvolverem um projeto de reabilitação, mas que atendendo à dimensão do mesmo, 

convém ser feito por empreitada. Disse que se pretende que seja executado um trajeto 

pedonal adequado, potenciando o acesso ao local, o qual com a reabilitação do campo de 

futebol, aumentou de forma significativa. -----------------------------------------------------------------   

De seguida agradeceu à Deputada Joana Paiva a referência ao Orçamento 

Participativo Jovem e informou que no ano em curso pretende-se avançar com a edição 

inscrita em orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara dirigiu-se ao Deputado Arménio Luís para lhe dar as 

boas vindas à Assembleia Municipal e expressou o seu contentamento pelo seu regresso. 
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Quanto ao problema relacionado com a nora, informou que a Câmara Municipal se encontrava 

disponível para ajudar a resolver a situação. Em relação ao estado do pavimento exterior e 

pintura do multisserviços de Semide, terá de avaliar se a obra ainda estará dentro da 

garantia. E em relação aos monos, pediu ao Senhor Vereador Godinho que verificasse e 

articulasse com a Junta de Freguesia assim como alertar as Infraestruturas de Portugal 

relativamente aos passeios que, em última instância, se não resolverem o problema, a 

Câmara Municipal fá-lo-á. -------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida dirigiu-se ao Senhor Deputado José Miguel Ferreira para dizer que 

relativamente à referência ao Senhor Reinaldo Couceiro, também lhe havia sido prestada 

homenagem no feriado municipal. Em relação ao parque de autocaravanas, o próprio também 

concorda com a designação sugerida, assim como em relação ao pavilhão de Semide ou a uma 

rua de Semide, e que uma vez consultada a família, se esta concordar, se deve proceder. 

Relativamente à atração de investimento e fixação de empresas, informou que tinha havido 

uma empresa com bastantes postos de trabalho a instalar-se em Miranda do Corvo. Informou 

ainda que, após contatos estabelecidos com o IEFP, foi apresentada uma candidatura para 

serem criadas salas de formação, tendo em vista que a conclusão da ala inacabada do 

Mercado Municipal. Isto evitaria a deslocação dos nossos formandos para a Lousã, criando ali 

alguma dinâmica com um polo de formação. Informou que se pretendia avançar também com 

a revisão do Regulamento do Apoio ao Investidor, sendo este um dos mecanismos que, 

conjugado com a intervenção na zona industrial que tem uma candidatura aprovada, pudesse 

vir a alavancar a instalação de novas empresas em Miranda do Corvo. ------------------------------   

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Lamas, 

informou que todas essas questões seriam para debater na reunião da Comissão de Toponímia 

prevista ainda para aquele mês. Quanto às outras questões colocadas, informou que todos os 

lugares mencionados careciam de uma intervenção profunda devido à degradação do 

pavimento que o executivo camarário gostaria que fossem realizadas em conjunto com a obra 

do saneamento. Relativamente às candidaturas que tinham sido submetidas, informou que 

tinha chegado há poucos dias uma proposta de indeferimento e que os serviços estão a 

preparar resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida dirigiu-se ao Senhor Deputado Miguel Brandão para o informar que 

relativamente ao concurso de arquitetura que está a decorrer, à semelhança de outro 

concurso para jurista, ambos já se encontram numa fase adiantada. --------------------------------   

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Miranda 

do Corvo sobre o terreno frente ao Mercado Municipal, agradeceu e retribuiu as palavras de 

apreço uma vez que recordava bem que teria sido das pessoas que mais havia insistido na 
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aquisição daquele terreno por parte da Câmara Municipal, revelador de quanto gosta da sua 

terra. Disse que o parque do mercado terá todas as funcionalidades e que irá dinamizar ainda 

mais aquela zona. Disse que terá mais estacionamento, que irá existir uma zona onde os 

autocarros possam parar e que se pretende também resolver o problema do mercado das 

aves. Informou que se pretende também que o espaço tenha condições para ser utilizado na 

Expo-Miranda para a feira e espetáculos, o que irá impedir a colocação de muitas árvores 

naquele local. O objetivo é que fique bem em termos urbanísticos e abarque todas essas 

funcionalidades. Disse que a ambição do executivo é que no próximo ano a obra já esteja 

concluída uma vez que será uma obra simples. -----------------------------------------------------------  

Por fim referiu-se à intervenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

manifestando-lhe em nome pessoal uma palavra solidária relativamente à forma como tinha 

sido injuriado, que considerou ter sido de forma grosseira, extravasando aquilo que eram os 

limites da liberdade de expressão. --------------------------------------------------------------------------   

O Deputado Arménio Luís, complementou a sua intervenção sobre a questão da 

nora pois uma vez que o trabalho foi pago com dinheiros públicos para que a nora estivesse a 

funcionar, deveria ser exigido que assim ficasse. --------------------------------------------------------  

O Deputado Carlos Silva, solicitou novamente a palavra para esclarecer que o 

problema da rede do parque infantil, não se prendia com as crianças mas com os mais 

crescidos que ao galgarem a vedação acabam por destruí-la, por isso considera que a rede 

está mal colocada e por isso deveria ser reparado. ------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado José Miguel Ramos interveio novamente para perguntar se 

tinha havido ou não a devolução da derrama. ------------------------------------------------------------   

O Senhor Deputado Fernando Araújo tomou a palavra para esclarecer que, 

relativamente à toponímia de Godinhela, e decorrente da aprovação em 2001 dos nomes a 

atribuir tinha havido uma série de contratempos com a colocação das placas, contestação por 

parte de uma munícipe do nome atribuído à rua o que levou à suspensão do processo. Disse 

ainda que, no início do seu mandato recomeçou novamente o processo, reuniu com os 

habitantes, mandou fazer as placas em falta, estando naquele momento tudo pronto para a 

sua aplicação e conclusão do processo. --------------------------------------------------------------------   

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

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

Não houve intervenções ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto 6 - Carta Aberta aos Presidentes de Câmara - Confederação Portuguesa das 

Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Para conhecimento -------------------------------  
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A Senhora Deputada Rita Santos cumprimentou todos os presentes e relativamente à 

“Carta Aberta” disse que não lhe parecia plausível ou aceitável tendo em conta a atividade 

que o Município de Miranda do Corvo tinha vindo a exercer no apoio às coletividades, desde 

logo no início da mesma, ainda que seja uma carta circular cria que merecia uma resposta da 

parte do município sob pena de serem todos considerados pelo mesmo. Existiam na mesma 

alguns considerandos que achava que o município não deveria acolher uma vez que o 

município tinha feito tudo o que pode para apoiar as coletividades e por isso não se revia 

naquele conteúdo. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Quando os trabalhos iam neste ponto o Deputado Arménio Luís ausentou-se da sala. 

Ponto 7 - Prestação de Contas Consolidadas 2017. Deliberação de Câmara de 

07/06/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara Municipal que iniciou a sua intervenção e disse que o documento apresentado tinha 

sido preparado pelos serviços da área financeira, que era uma obrigação legal recente, 

incorpora micro ajustamentos nos resultados de aprovação de contas e entidades participadas 

vertidos nos documentos apresentados e que também incorpora um documento do ROC. -------   

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

Ramos que começou por dizer que a sua bancada se iria abster na votação por uma questão 

de coerência uma vez que já o haviam feito na Prestação de Contas. -------------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com nove 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 

Consolidadas 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal para 2018. Deliberação de 

Câmara de 22/06/2018 ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, tomou a palavra para dizer que 

relativamente ao Mapa de Pessoal tinha apenas um ajustamento que resultava da recente 

publicação da alteração da revisão à estrutura orgânica de reorganização dos serviços 

municipais na qual o Núcleo de Urbanismo e Projetos, passou a Divisão de Urbanismo e 

Projetos. Informou que o lugar de Chefe de Divisão para a DUP se encontra a recrutar nesta 

alteração ao Mapa de Pessoal. Referiu que a outra alteração se prendia com a informação 

feita pelo coordenador do Gabinete de Informática, Qualidade e Comunicação da necessidade 

de se considerar dois lugares de Assistente Técnico para este gabinete. ----------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Rita Santos, que 

questionou o Senhor Presidente se daquela alteração ao Mapa de Pessoal decorria a mudança 
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de situação do trabalhador que há muito desempenhava funções de técnico de informática no 

município ou se, pelo contrário, iria continuar a ser assistente técnico, desadequado às 

funções e perfil do trabalhador em causa. Referiu que uma vez que, naquele momento, o 

Municipio estava a proceder a regularizações dos vínculos e embora esta situação não seja 

uma regularização de vínculo deveria ser feita, obviamente atribuindo justiça ao trabalhador, 

posicionando-o numa carreira que é sua, uma carreira não revista, e não mantendo-o numa 

carreira á qual não corresponde, nem o seu conteúdo funcional, nem as funções que 

desempenha, nem os seus objetivos que eram certamente vocacionados para a área de 

informática. Disse que concretamente o que queria saber era se naquela alteração ao Mapa 

estava prevista a situação daquele trabalhador e, se não, porquê. -----------------------------------   

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, esclareceu a denominação correta 

daquele gabinete, como Gabinete de Informática, Qualidade e Comunicação. Relativamente 

ao Mapa de Pessoal, disse que existe um lugar de técnico de informática o qual é ocupado 

pelo Senhor Joaquim Gonçalves, que é o coordenador desse gabinete, um lugar de Assistente 

Técnico ocupado e um técnico de informática a recrutar. Aquela situação tinha a ver com 

outro colaborador que já estava há muitos anos na Câmara Municipal, e que já tinha sido 

objeto de mobilidade intercarreiras, que poderia ser consolidada nos termos legais ao final de 

determinado tempo. Informou que quando se refere “recrutar” no Mapa de Pessoal, significa 

consolidar a situação de mobilidade. Disse que o técnico se encontrava numa situação de 

mobilidade intercarreiras, com um despacho preparado pelos serviços e que só poderá 

consolidar decorrido meio ano, o que ainda não aconteceu. -------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Segunda Alteração ao Mapa de 

Pessoal para 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Abertura do concurso para o fornecimento das refeições escolares - 

ano letivo 2018/2019 -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara Municipal que começou por esclarecer que aquele procedimento concursal era em 

tudo semelhante ao do ano anterior, tratava-se da abertura de um procedimento para 

refeições escolares para o próximo ano letivo e que tinha de ser aprovado em Assembleia 

Municipal para efeitos de autorização prévia do compromisso plurianual dado que o valor em 

causa não estava abrangido pela autorização genérica aprovada pela Assembleia Municipal em 

29 de dezembro de 2107. -------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Rita Santos, que 

começou por questionar qual a taxa do IVA aplicável. --------------------------------------------------   
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A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a abertura de procedimento de 

refeições escolares para o ano 2018/2019 bem como a autorização prévia de compromisso 

plurianual, dado que o valor não está abrangido pela autorização genérica aprovada na 

Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2017. ------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Revisão do Regimento da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo. 

Informação ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que a comissão ainda não 

tinha reunido embora já tivesse os contributos das bancadas, e pretendia que na próxima 

Assembleia Municipal de setembro todas as alterações fossem aprovadas. -------------------------    

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Taborda que 

disse que achou importante a questão com que a Assembleia se tinha deparado com a 

intervenção do Senhor Deputado Carlos Marta relativamente à questão do Senhor Deputado 

Mário Sol e que deveria ser refletida e ponderada para próximas situações que pudessem 

ocorrer e deveria ficar salvaguardado no próprio Regimento. Disse ainda que achava que era 

uma reflexão importante uma vez que tinha sido a primeira vez que a Assembleia era 

confrontada com essa situação e por isso merecia toda a atenção.-----------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal respondeu que ficou impossibilitado 

de anuir de imediato à intervenção do senhor Deputado Mário Sol uma vez que o Senhor 

Deputado estava no público e não podia intervir. Disse que todos entenderam o que o Senhor 

Deputado queria, mas estando em ata é sempre muito difícil rasurá-la. Referiu que a ata 

estava já em conformidade e só sob proposta de anulação da mesma numa próxima reunião, 

era possível aprovar uma ata nova, mas que não tinha legitimidade para o fazer. Informou 

que os assuntos ali vertidos podiam ser vertidos pelo Senhor Deputado Carlos Marta que era o 

representante da CDU e levá-lo a uma nova sessão para que fiquem registados. ------------------   

Ponto 11 - 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 dez 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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