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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 30-11-2018  

 

Aos trinta dias do mês de novembro 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 27.09.2018 -----------------------------  

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 - Declaração de reconhecimento do interesse para as populações ou para a 

economia local da operação: "Refuncionalização de antigos edifícios escolares - Escola de Vila 

Flor e Torno". Deliberação de Câmara de 7/09/2018 ----------------------------------------------------  

Ponto 7 - Documentos Previsionais para 2019 - Proposta de Orçamento. Deliberação de 

Câmara de 31/10/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Terceira alteração ao Mapa de Pessoal. Deliberação de Câmara de 

23/11/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Proposta de Revisão do Regimento da Assembleia Municipal de Miranda do 

Corvo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Ramal da Lousã --------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senhores Deputados, Vereadores e o público presente. Seguidamente, deu por iniciados os 

trabalhos, seguindo os pontos da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------  

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

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu início aos trabalhos por se referir a 

uma informação dos serviços administrativos manifestando algumas dificuldades que surgiram 

no decorrer das convocatórias dos senhores deputados, que passou a ler: --------------------------  

“Relativamente ao assunto em epígrafe, informo V. Ex.ª o seguinte: ----------------------  
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No dia 28/11/2018, pelas 14h39m foi recebido um pedido de substituição da Deputada 

Verónica Simões; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

No dia 28/11/2018, pelas 14h55m foi recebido um pedido de substituição do Deputado 

Arménio Carvalho Luís; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Lista de Deputados suplentes: ----------------------------------------------------------------------  

José Miguel Ramos Ferreira -------------------------------------------------------------------------  

Ricardo Jorge Fernandes Rodrigues Soares -------------------------------------------------------  

Alda Maria Ferreira de Almeida Santos------------------------------------------------------------  

Rui Jorge Cruz Fernandes ---------------------------------------------------------------------------  

Carlos Rafael Rodrigues Pereira. -------------------------------------------------------------------  

Todos estes deputados foram convocados e todos pediram a respetiva substituição. A 

deputada a seguir na lista é a Deputada Cristina Mendes da Silva Falcão. Não existia nos 

serviços nenhum contacto desta Deputada. No entanto conseguiu-se o contacto telefónico e 

cerca das 15h53 do dia 29/11, do meu telemóvel pessoal enviei-lhe um sms, onde me 

identifiquei e informei que para a poder convocar necessitava que me facultasse o endereço 

de correio eletrónico. A senhora Deputada respondeu-me cerca das 16h18m a dizer que 

estava numa reunião e que posteriormente me ligava, mas tal nunca veio a acontecer. Tentei 

contactar novamente hoje, voltei a informar da necessidade de me facultar o endereço de 

correio eletrónico. A Senhora deputada disse que me enviaria um SMS com essa informação, 

mas nunca o fez. Ora, como não consegui convocar a deputada a seguir na lista da bancada do 

PPD/PSD, inibiu-me de convocar o elemento a seguir quer para substituir o Deputado Arménio 

Luís e a Deputada Verónica Simões. Os constrangimentos com que os serviços se deparam para 

conseguir convocar os elementos substitutos têm sido uma constante, quer porque muitas 

vezes chegam no próprio dia da reunião, quer porque depois não temos feedback sobre se as 

vagas são preenchidas ou não. -------------------------------------------------------------------------------  

Pelo anteriormente exposto, solicito que o Exmo. Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, solicite aos membros efetivos e suplentes da Assembleia Municipal de Miranda do 

Corvo, que tenham o cuidado de comunicar atempadamente a sua ausência para que se torne 

eficaz a convocatória do elemento seguinte. Deverá ainda ser solicitado aos membros efetivos 

que atualizem os contactos dos membros suplentes juntos dos serviços. ----------------------------  

À consideração superior. ----------------------------------------------------------------------------  

O(A) Trabalhador(a)” ---------------------------------------------------------------------------------  

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: --------------------------------------------------------------------------  
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- Deputado Miguel António Bastos Brandão, sendo substituído por Carlos Miguel 

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

- Deputado Carlos Alberto Marta Ferreira, sendo substituído por Márcia Sofia Correia 

Simões; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 27.09.2018. ----------------------------  

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 maioria, com o voto contra da Deputada Rita Santos. ----------------------------  

Os Deputados João Paulo Pereira Fernandes, Carlos Simões da Silva, José Mário 

Quaresma Gama, Márcia Sofia Correia Simões, não participaram na votação da ata uma vez 

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

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

apresentado a seguinte declaração de voto: --------------------------------------------------------------   

“Relativamente a este episódio que se passou agora com relação à introdução das 

alterações para a ata que estivemos aqui a votar, e, considerando a minha tentativa de 

também poder corrigir algum português que pudesse não estar tão correto, essa minha 

intenção foi completamente sonegada pelo Senhor Presidente da Mesa. Não compreendeu, ou 

compreendeu aquilo que lhe interessou, claro que, enquanto, referindo-se a outros deputados 

até lideres de bancada considerou que apenas a mudança de um “se” ou um “mas” ajuda a 

melhorar um texto e se considera introduzir um parágrafo inteiro de alterações relativamente 

a um deputado que mandou a sua alteração à ata por escrito, muito estranho que mais uma 

vez, nesta casa, as minhas tomadas de posição tenham quase sempre a mesma atitude por 

parte do Senhor Presidente da Mesa. Lamento, estamos numa casa da democracia e apesar de 

eu não ser nem ter pretensões a ser Presidente da Assembleia Municipal, o Presidente da 

Mesa tem o dever de conduzir os trabalhos de melhor forma, o que eu considero que aqui não 

foi feito. Muito obrigada.” ------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para em defesa da 

sua honra, dizer à Senhora Deputada Rita Santos que não tinha havido da sua parte qualquer 

ligeireza a tratar o problema, antes pelo contrário. Disse que a senhora Deputada é que 

inopinadamente, desceu do púlpito e dirigindo-se ao seu lugar disse que não tinha condições. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal disse ainda que ninguém lhe tinha retirado a 

palavra ou protelado algo, mas mesmo assim, acusou o Senhor Presidente de ter sido 

torpedeada e maltratada, o que não era verdade. -------------------------------------------------------   

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

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Mário Sol, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu-se à exposição realizada na 

Biblioteca Municipal Miguel Torga. Referiu que esta exposição teve a duração de cerca de um 

mês e culminou num debate no qual se destacou o Professor Manuel Tão, que com os seus 

conhecimentos, elucidou os presentes sobre as soluções técnicas que podiam ser avançadas 

para o Ramal da Lousã. Lamentou que dos convites que enviou, muito pouca gente tenha 

respondido, destacando apenas a resposta da Senhora Deputada Fátima Ramos, que embora 

não estivesse presente, tenha respondido. Lamentou que, independentemente de um outro 

evento que decorria à mesma hora na Praça da Liberdade, os Deputados e Vereadores não 

tenham tido o cuidado de pelo menos um ter marcado a sua presença. Agradeceu ao Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal e Presidente de Câmara o cuidado de embora 

tardiamente, tenham estado presentes e que com isso deram o apoio que foi possível. Ainda 

sobre a não comparência de Deputados e Vereadores, disse que todos tinham obrigação e 

deveriam ter aproveitado o momento de sapiência proporcionado pelo professor Manuel Tão, 

que deixou exemplos daquilo que são as boas práticas que podem ser levadas a efeito no 

Ramal da Lousã. Referiu-se ao desafio lançado pelo professor, solicitando ao Senhor 

Presidente de Câmara que intermedeie uma possível deslocação por parte do Município, a 

Cádis, para se poder observar a solução ali encontrada e poder reproduzi-la no Ramal da 

Lousã. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Rádio Dueça da qual é realizador e animador. Disse que o edifício completamente degradado 

e a cair e já no mandato anterior tinha chamado a atenção para esse fato. ------------------------  

Na altura fez lembrar ao Senhor Presidente da Câmara um tema do Victor Espadinha e 

da Ágata chamado “Promessas”, pois tinha sido prometido que a rádio teria um novo espaço. 

Disse ainda que eram promessas de amor e que também se adaptavam às políticas e isso 

lembrara-lhe Vitorino Nemésio e uma vez que não tinha acontecido nada, terminou como 
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tinha começado, com um tema da Banda Lusa “E se a casa cair”. Disse ainda que se 

continuava no mesmo impasse e existia uma dúvida enorme sobre responsabilidades. A 

Direção da rádio atribuía a responsabilidade desse impasse à Câmara Municipal e a professora 

Ana Gouveia atribuiu a responsabilidade à rádio. Acrescentou que, uma vez que estavam 

presentes, quer o Senhor Mário Sol, quer a professora Ana Gouveia, gostaria de ser 

esclarecido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu o Munícipe Henrique Pinto que não 

existiam condições regimentais para aceder ao pedido que o mesmo fazia. Relativamente ao 

dia do debate, disse que o fato de estar a acontecer ao mesmo tempo muitas outras 

atividades em Miranda do Corvo dispersava muito as pessoas. Disse ainda que reencontrou 

nesse debate o José Oliveira, seu amigo de infância, um dos cartoonistas presentes na 

exposição, tendo sido um reencontro muito feliz. -------------------------------------------------------  

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

Câmara que depois de cumprimentar todos os presentes, relativamente à intervenção do 

Munícipe Mário Sol, manifestou o seu agradecimento e reconhecimento por todas as 

iniciativas que o Movimento, assim como outros movimentos que existem, têm levado a cabo, 

e em concreto à exposição relativa aos “cartoons pelo ramal”, que esteve patente na 

Biblioteca Municipal, assim como o debate que encerrou a iniciativa. Concluiu, reforçando o 

que já havia dito, ou seja, que a Câmara Municipal estava disponível para colaborar numa 

deslocação a Cádis e que aguardava o pedido do Movimento para levar essa proposta à 

Câmara Municipal e agendar em devida articulação com as entidades locais de Cádis. Disse 

ainda que gostou e se emocionou com o reencontro do Dr. Mourato com o seu amigo José 

Oliveira, um dos cartoonistas presentes na exposição. Sobre a intervenção do munícipe 

Henrique Pinto disse que, embora estivesse a par do assunto, este tinha sido acompanhado 

mais de perto e conduzido pela Senhora Vice-presidente Ana Gouveia e, uma vez presente na 

sala, estaria disponível para prestar algumas informações sobre o processo, com a autorização 

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

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

presidente que depois de cumprimentar todos os presentes, esclareceu o Senhor Henrique 

Pinto que no processo ninguém estava a mentir. Informou que o protocolo teria de ser 

tripartido entre a Rádio Dueça, a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Miranda 

do Corvo, mas que de momento a “bola” estava do lado da Rádio para reunir com o 

Agrupamento e assim decidirem quais as atividades que gostariam de ver vertidas no 

protocolo. Disse ainda que o Senhor Mário Sol já lhe tinha transmitido que já tinham reunido 
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com o Agrupamento de Escolas e já tinha a lista das atividades, o que significava que fazendo 

chegar esse documento à Câmara Municipal, o protocolo seria submetido para aprovação. -----   

Quando os trabalhos iam neste ponto, o Deputado Carlos Silva abandonou os 

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

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 Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Márcia 

Simões, que depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou o seguinte Voto de 

Pesar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Álvaro Francisco.  -----------------------------------  

O Grupo parlamentar do PCP manifesta o seu profundo pesar e respeito pela morte do 

Sr. Álvaro francisco, pelo lutador e homem de causas. Defendeu como ninguém o Ramal da 

Lousã, enquanto sistema ferroviário. O comboio esteve sempre na sua mente. O Álvaro 

Francisco foi e continuará na nossa mente a ser um exemplo de fé, luta, abnegação e querer. 

Um Democrata que merece o nosso profundo respeito. Para ele, esteja onde estiver, o 

nosso muito OBRIGADA. À família, o nosso respeito e solidariedade. Obrigado ÁLVARO. O 

Grupo parlamentar do PCP na Assembleia Municipal de Miranda do Corvo” -------------------------  

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

Taborda, que depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou o seguinte Voto de 

Pesar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Faleceu recentemente o Sr. Álvaro Pereira Francisco homem de causas um lutador 

sempre na linha da frente na defesa do Ramal da Lousã e do sistema de mobilidade em 

ferrovia. Faleceu sem ver o seu sonho realizado! Para nós que por cá continuamos, “…o sonho 

continua a ser uma constante da vida tão concreta e definida como outra coisa qualquer…” 

como refere o poeta António Gedeão no seu poema Pedra Filosofal. Este magnífico poema 

trás em si a esperança de que os sonhos podem tornar-se realidade e que vale a pena lutar 

sempre porque “…o sonho comanda a vida…” Foi desta forma que a título pessoal quero 

prestar a minha singela e sentida homenagem a um Homem de causas, propondo a esta 

Assembleia Municipal um voto de pesar pelo seu falecimento. O Deputado Municipal, José 

Taborda da Costa”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

“É nossa intenção apresentar as nossas mais sentidas condolências à família. Álvaro 

Francisco faleceu por causas, por justiça, pelo desenvolvimento de Miranda do Corvo, nunca 

se curvava perante a injustiça que foi a retirada do comboio e lutava pelo metro e por uma 
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solução ferroviária para este concelho. Acho que este voto de pesar e minuto de silêncio 

acima de tudo deve refletir para que a justiça seja reposta e que os mirandenses, quanto 

mais não seja por homens que lutaram como ele e por todos aqueles que têm lutado ao fim 

de tantos anos para que a justiça seja reposta no nosso concelho. A melhor homenagem que 

lhe poderemos fazer é continuar a luta que ele travou ao longo destes anos para que Álvaro 

Francisco seja recordado como um herói, um homem de causas e de justiça, por aquilo que 

nós tanto ambicionámos. Por tudo isto esta bancada solidariza-se com o voto de pesar de 

todos vós.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A pedido do Presidente da Assembleia Municipal foi cumprido um minuto de silêncio 

em memória do Senhor Álvaro Pereira Francisco. --------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, os 3 Votos de Pesar em Memória 

do Senhor Álvaro Francisco. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Márcia Simões que retomou a sua intervenção e começou por esclarecer o Senhor Deputado 

José Mário Gama que o Senhor Álvaro Francisco nunca tinha lutado pelo metro, mas sim pelo 

comboio e pelo ramal da Lousã e essa distinção não era de somenos importância. 

Relativamente à sua intervenção propriamente dita, começou por fazer um ponto prévio, 

relativamente ao tempo com que são convocadas as Assembleias, bem como as suas 

comissões. Disse que embora a lei estipule esses prazos, a sua atividade profissional e vida 

pessoal não lhe permitiam de todo estar presente nessas reuniões, tendo acontecido com a 

comissão para a revisão do Regimento da Assembleia Municipal. Disse que não queria sequer 

equacionar a possibilidade desse procedimento ser uma forma de silenciamento por parte da 

oposição, no entanto os prazos estipulados condicionavam muito a vida das pessoas, 

principalmente as pessoas que não estavam na política como emprego permanente, e sim 

porque gostavam da causa pública. Apelou que quer as convocatórias, quer os documentos, 

chegassem mais cedo para que as pessoas que não trabalham na Câmara Municipal pudessem 

organizar as suas vidas de forma a poderem estar presentes. Relativamente às questões que 

se prendem com a tempestade Leslie, disse que a CDU e o PCP haviam visitado o pavilhão do 

Senhor da Serra, a convite da Associação, e depararam-se com um edifício completamente 

destruído, deixando a população sem um espaço onde faziam imensas atividades e por isso, e 

dando cumprimento ao que a população solicitou, perguntou se existia alguma linha de 

crédito por parte do governo ou ajudas a nível municipal quer em termos financeiros ou apoio 

logístico para a obtenção de, nomeadamente, licenças e candidaturas a linhas de crédito. 

Disse ainda que preocupava ao PCP a situação caótica em que naquele momento se 

encontrava o Centro de Saúde. Referiu que teve a oportunidade de ler a entrevista que o 
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Senhor Deputado José Taborda deu ao Mirante, e de facto eram preocupações quer da 

Senhora Deputada quer dos mirandenses em geral, que nada mais são do que o espelho do 

estado do Serviço Nacional de Saúde. Disse ainda que, o Serviço Nacional de Saúde estava 

naquela situação para que a iniciativa privada se faça. Referiu-se a uma aldeia que lhe era 

muito cara, o Carapinhal, fazendo referência a uma casa que se encontra completamente 

devoluta e que, segundo a alínea w do n.º 1 do art.º 33.º do Decreto-Lei n.º 73/2013, 

compete à Câmara Municipal “ordenar procedente vistoria, a demolição total ou parcial ou a 

beneficiação de construções que ameacem ruína ou que constituam perigo para a saúde ou 

segurança das pessoas”.  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Martins, que depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou a seguinte declaração: 

”Realizou-se no passado dia 10 de novembro no Mosteiro de Santa Maria de Semide o 

espetáculo “Sabores do Fado” promovido pela Câmara Municipal de Miranda do Corvo e a CIM 

Região de Coimbra. Este espetáculo faz parte de um ciclo musical à volta do fado o qual por 

sua vez, integra o programa “Coimbra – Região de Cultura”. De fato, Coimbra e os Municípios 

que constituem a CIM- Região de Coimbra, tem muita cultura nas suas mais diversas vertentes 

para mostrar. No caso deste espetáculo que decorreu no Mosteiro de Santa Maria de Semide e 

cujo espaço esteve com lotação esgotada, a cultura enaltecida centrou-se essencialmente na 

música, com o fado e canção de Coimbra combinada com aquele que é e será sempre o nosso 

ex-libris gastronómico – a Chanfana e não podia haver melhor local para celebrar esta 

combinação com o nosso Mosteiro e com a chanfana confecionada pela CEARTE ao som de 

fadistas e músicos convidados. A Câmara Municipal está por isso de parabéns por esta 

iniciativa que na minha opinião será de repetir com este ou outro formato e talvez num outro 

espaço que não o refeitório do Mosteiro mas sim o futuro auditório do Mosteiro. Mas para isso 

é necessário dar continuidade às obras de reabilitação. Esta Assembleia Municipal já 

manifestou por unanimidade a defesa deste, que é o principal monumento do Município de 

Miranda do Corvo. Classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1993, faz exatamente 

hoje 25 anos, ou seja no dia 30 de novembro de 1993 que foi publicado em Diário da 

República a sua classificação. A Assembleia da República recomenda a continuidade das 

obras, a obra está sinalizada, falta neste momento o mais importante, a dotação orçamental. 

É no sentido de garantir o tão necessário financiamento que temos de trabalhar, não podemos 

desistir ou abrandar o ritmo. O Mosteiro de Santa Maria de Semide pode e deve ver elevada a 

sua fasquia na classificação para Monumento Nacional. Não nos podemos lembrar do Mosteiro 

pontualmente, apenas quando há eventos como este “Sabores do Fado”, aquele que é o berço 

da Chanfana e que deu o mote a este evento e a identidade de um povo e da terra de Semide. 
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Merece ser tratado com dignidade e respeito, sempre. São novecentos anos de história 

materializados num monumento. Ainda no que diz respeito às obras aproveito para relembrar 

o Senhor Presidente de mais alguns pontos que agradeço e solicito a sua análise com a maior 

atenção possível uma vez que estamos a chegar ao términus de 2018 e assim passo a 

enumerar: obra de reabilitação do Passal, reabilitação da cobertura da nave da igreja matriz, 

muito importante dado que foi reabilitado o altar-mor e a abóbada de Caxotões, um avultado 

investimento que teve a comparticipação da Câmara Municipal e pode ficar comprometido se 

nada for feito na cobertura; a reabilitação dos altares laterais da mesma igreja; na semana 

passada houve mais um destacamento significativo dos azulejos do antecoro e de fato existe 

uma probabilidade de uma área muito significativa dos azulejos colapsarem. É um pouco 

dramático mas é a realidade. O destacamento da parede já é por demais evidente. Considero 

que devem ser tomadas medidas urgentes. Relativamente à infiltração da água na cobertura 

da ala norte do claustro quinhentista, esta ainda está por reparar. Deixo mais uma vez o 

alerta dado que foram investidos mais de 400 mil euros numa reabilitação que não se pode 

deixar agora ao abandono. Todos sabemos que o imóvel não é propriedade da Câmara 

Municipal mas o Senhor Presidente à semelhança do que tem acontecido em situações 

anteriores mostrou-se sempre disponível para ajudar, é essa ajuda que eu solicito mais uma 

vez. Um outro assunto que me suscita grande preocupação prende-se com a praga da vespa 

asiática. O cenário que temos atualmente é verdadeiramente preocupante, chegando em 

alguns casos a ser dramático. Temos apicultores, seja de cariz profissional ou amador a dicar 

sem colmeias, outros ficam sem apiários completos, não só na União das Freguesias de 

Semide e Rio de Vide que é a minha terra e é a situação que me está mais próxima, mas é 

uma situação que se replica um pouco por todo o concelho. Apelo ao Senhor Presidente que, 

da forma que considere mais aconselhável, analise esta problemática porque corremos sérios 

riscos de ver diminuída substancialmente a atividade apícola do nosso concelho e que trará 

prejuízos significativos na economia local e familiar. Muito obrigado pela vossa atenção”. -----  

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

Marta, que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que já tinha 

referido algumas vezes a problemática da atualização do site da Câmara Municipal e que a 

Dra. Ana Gouveia lhe havia pedido que lhe enviasse uma mensagem com as atualizações que 

achasse por bem, o que acabou por fazer. Disse ainda que em sua opinião, um site de uma 

Câmara Municipal deveria ser o agregador e fonte de informação sobre o respetivo concelho, 

onde os munícipes e todos os outros visitantes estariam confortados e confiantes na 

qualidade, relevância e atualização dos seus conteúdos. Disse que quando se coloca um site 

na Internet e consequentemente se faz um investimento em dinheiro tanto no servidor, como 
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no software e design e a esse propósito disse que gostaria de ser informado do valor investido 

pelo município no site, era suposto fornecer informação fidedigna, atualizada e relevante 

para os seus visitantes, pois se os conteúdos não obedecerem a esses critérios as 

consequências naturalmente esperadas por parte da entidade responsável são o desinteresse 

e falta de confiança nos conteúdos por parte dos visitantes do mesmo. Referiu que uma 

consequência muito mais grave em relação aos conteúdos desatualizados ou de informação 

incorreta, era induzir o visitante em erro. Disse que desde 1996 era responsável pela 

plataforma que suporta os sites da Universidade de Coimbra e podia dizer com certeza que o 

caso da Câmara Municipal não era o único, pois muitas vezes se gasta dinheiro em design, 

aluga-se espaços em servidores próprios, faz-se inaugurações com pompa e circunstância 

esquecendo-se do essencial que é, quem e como é que se ia atualizar a informação. Referiu 

que nesse email também deu uma série de conselhos sobre como é que deveria ser feito, que 

objetivos é que deveria ter um site minimamente fidedigno e citou alguns exemplos daquilo 

que estava desatualizado e induzia as pessoas em erro. Disse que na sua opinião deveria ser o 

executivo a ter essa preocupação e os próprios serviços é que saberiam quais as informações 

que estariam desatualizadas, tais como a agenda que deveria apresentar apenas as notícias 

futuras. Relativamente aos documentos, e no seguimento do que já tinha referido na última 

Assembleia Municipal sobre o Plano de Emergência Municipal, disse que além de ser de muito 

difícil acesso, era o de 2012 e que para além disso nem era um documento completo, mas sim 

um rascunho. Informou que também o Portal do Munícipe se encontra bastante desatualizado, 

nomeadamente na área dos projetos onde constam alguns que com certeza já terminaram 

uma vez que são projetos de 2013 com prazo de execução de 90 dias. Terminou dizendo que 

quem visita o site da autarquia é induzido em erro e que portanto deveria existir cuidado na 

revisão dos conteúdos e em manter a informação atualizada pois era muito mais fácil perder 

visitantes do que os ganhar. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Gama, que relativamente ao assunto apresentado pelo munícipe Mário Sol sobre os cartoons, 

referiu que esteve presente em representação da bancada do Partido Socialista. Disse ainda 

que relativamente ao edifício da Rádio Dueça, já em abril 2014, na sua primeira intervenção 

enquanto líder de bancada do Partido Socialista tinha apresentado uma proposta ao executivo 

para que se resolvesse definitivamente o problema das instalações da rádio dando-lhe alguma 

dignidade. Disse que a bancada do Partido Socialista partilhava desde sempre aquelas 

preocupações e era com grande satisfação que via que se uniram vontades e a sua vontade 

pessoal também se estava a concretizar ao fim de 4, 5 anos o que o deixava muito satisfeito, 

não comparável a promessas feitas durante 12 anos. Ainda sobre uma anterior intervenção do 
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Senhor Deputado José Miguel que mencionou que os deputados do Partido Socialista só iam a 

Assembleia Municipal dizer bem do executivo, disse que na verdade não conseguia dizer mal, 

pois o executivo tinha uma história bonita, nomeadamente do ponto de vista da governação e 

da boa gestão camarária sustentado por entidades externas que o escreviam e declaravam e 

talvez pela natureza humilde da autarquia e dos serviços não fizessem dessa informação o uso 

que deveriam fazer. Disse que em outubro último, o Anuário Financeiro dos Municípios 

Portugueses referia que o passivo da autarquia andava nos 2,2 milhões de euros e que 

comparativamente a 2013 tinha apresentado uma redução de 1.4 milhões de euros, redução 

significativa relativamente ao passivo. Referiu ainda aquele Anuário menciona que Miranda do 

Corvo é o 33.º município a nível nacional com menor passivo exigível, mantendo dessa forma 

a tendência exigida iniciada pela gestão do atual Presidente Miguel Baptista e que a redução 

do passivo permitia ao Município figurar no Top 50 das autarquias a nível nacional com melhor 

índice de dívida total, sendo a 4.ª melhor autarquia no território da CIM Região de Coimbra, 

apresentando uma taxa de 0.92% da diferença entre a média da receita corrente e a dívida 

total, um valor bastante inferior ao que era registado em 2013, de 0,48%. Disse que o Anuário 

referia ainda que o município de Miranda do Corvo foi dos que mais amortizou em 2017 um 

empréstimo concedido pelo estado no âmbito do programa “Pagar a Tempo e Horas”. Referiu 

que no ano passado, a autarquia mirandense fez um pagamento de 80 mil euros ficando por 

pagar apenas um décimo do valor desse empréstimo, ou seja, 40 mil euros. Disse que estes 

dados deveriam ser divulgados, embora acredite que para alguns não fosse agradável ouvir, 

pois demonstrava uma boa gestão do executivo camarário. Relativamente à qualidade da 

governação local, informou que a Fundação Francisco Manuel dos Santos atribuiu também 

uma cotação estrondosa à dimensão do município no que diz respeito à estabilidade política e 

ao acesso e regulação do mercado. Disse que a mesma Fundação considerava que a autarquia 

apresenta também resultados de liderança nas áreas do acesso à relação do mercado, 

competitividade, estado de direito e prevenção da corrupção e portanto estavam perante um 

município que apresenta resultados de classificação final de Bom e Muito Bom. Terminou 

referindo que os deputados do Partido Socialista se congratulavam com o exercício da 

autarquia ao final de 5 anos, contando com excelentes referências da parte de entidades 

externas que avaliam o seu trabalho. -----------------------------------------------------------------------  

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

Taborda, que apresentou a seguinte Moção: --------------------------------------------------------------  

“O Decreto-Lei nº 28/2008 estabeleceu e Reforma dos Cuidados de Saúde Primários 

com a criação de Agrupamentos de centros de Saúde (ACES). -----------------------------------------  
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O Centro de Saúde de Miranda do Corvo encontra-se inserido no Agrupamento de 

centros de saúde do pinhal Interior norte prestando cuidados de saúde a uma população de 

9640 utentes através da Unidade de Saúde familiar (USF) Trilhos Dueça. ---------------------------  

Esta USF é composta por 6 médicos de Medicina Geral e Familiar, 6 Enfermeiras de 

Família e 4 Assistentes Técnicos. ----------------------------------------------------------------------------  

Presentemente encontra-se em funcionamento apenas com 3 médicos e 4 

enfermeiras. Uma médica ausente desde agosto outra saiu por mobilidade para a USF Serra da 

lousã desde setembro e recentemente outra por atestado médico vítima de agressão por um 

utente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente às enfermeiras encontram-se ausentes desde março, uma devida a 

atestado de longa duração e outra por gravidez de risco, presentemente a usufruir de licença 

de maternidade.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta situação tem gerado nos utentes um clima de revolta e descontentamento 

refletindo-se no desempenho dos profissionais, descredibilizando o SNS. ---------------------------  

A Constituição da República (CRP), no seu artigo 64º relativo à saúde consagra, na sua 

versão atual, a proteção da saúde como um dever, mas sobretudo, como um direito de todos, 

realizado através de um serviço Nacional de Saúde (SNS). ---------------------------------------------  

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

prioritariamente a Estado, garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua 

condição económica, a cuidados de saúde preventivos, curativos e de reabilitação. -------------  

Tendo em consideração este desiderato, uma vez que presentemente mais de 4800 

utentes encontram-se sem médico de família, sem acesso a cuidados de saúde programados e 

preventivos, entende esta bancada recomendar ao executivo que, de forma imediata e 

urgente interceda junto da tutela, Administração regional de Saúde (ARSC) e Agrupamentos 

de Centros de Saúde do Pinhal Interior do Norte (AcesPin), para que encontrem uma solução 

que permita contrariar a da falta de acessibilidade aos cuidados de saúde que se tem vindo a 

verificar e a agravar com o continuar do tempo no nosso Concelho.  --------------------------------  

Esta moção deve ser enviada para a Senhora Ministra da Saúde, ARSC, AcesPin e 

Presidente do Conselho da Comunidade do AcesPin. ----------------------------------------------------  

Pela bancada do PSD ---------------------------------------------------------------------------------  

O Deputado Municipal --------------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal de Miranda do Corvo, 30 de novembro de 2018 ----------------------  
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Tendo em consideração o mencionado neste documento vimos por este modo exige a 

colocação imediata de mais recursos humanos, médicos e enfermeiros de modo a colmatar 

estas falhas, assim como a correção de todas as situações descritas.”  ------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Moção apresentada.  ---------------  

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

Branco, que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que antes da sua 

intervenção propriamente dita e a propósito da intervenção da Senhora Deputada Márcia e 

sobre a Rádio Dueça e, nomeadamente sobre edifícios devolutos no concelho, queria também 

chamar a atenção para uma situação existente na sua freguesia. Informou que existe na 

aldeia de Vila Nova, no largo do fundo do lugar, um edifício que tem alguma probabilidade de 

ter algum valor histórico, uma vez que a proprietária do prédio contíguo conta que aquele 

edifício poderá ter sido um albergue ou um hospital de campanha durante as Invasões 

Francesas. Disse que esse edifício situa-se junto a um dos estabelecimentos comerciais que 

felizmente ainda subsistia na aldeia, mas estava em risco de ruir. Referiu que a parede 

principal fica virada para Avenida António dos Reis e que está em risco de colapsar. Mostrou 

ainda mais a sua preocupação dada a proximidade de um estabelecimento comercial, bem 

como se situar num dos largos da aldeia onde circula imensa gente e se encontram carros 

estacionados. Disse que embora não soubesse se o referido edifício tem a ou não alguma 

classificação, deixava ali a sua preocupação em relação ao mesmo, devendo, na sua opinião, 

ser ponderada a colocação ao abrigo de algum regime de proteção de imóveis, uma vez que, 

por um lado havia o risco de colapso e por outro poderia ter interesse histórico como poucos 

tinham no concelho. Informou que inclusivamente tinha sido um edifício brasonado. De 

seguida deu início à sua intervenção apresentando a seguinte declaração:  ------------------------  

“Miranda do Corvo é a autarquia mais familiarmente responsável: A Câmara Municipal 

de Miranda do Corvo foi eleita novamente a autarquia mais familiarmente responsável. Esta 

iniciativa do observatório da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas tem como 

objetivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas 

em matéria de responsabilidade familiar. No caso de Miranda do Corvo e pelo fato de ser o 

oitavo galardão consecutivo, recebeu a bandeira com palma. A entrega decorreu ontem à 

tarde numa cerimónia onde esteve presente a Exma. Vice-presidente Ana Gouveia. Para tal, 

muito contribuíram medidas como, por exemplo, um tarifário de água especial para famílias 

numerosas ou com baixos recursos financeiros ou a comparticipação na totalidade dos 

transportes escolares do ensino pré-escolar até ao ensino secundário. a oferta das fichas de 

atividades a todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico, prolongamento do horário das 

atividades de apoio à família e a abertura dos estabelecimentos de ensino nas férias escolares 
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do Natal, Carnaval, Páscoa e nos meses de Julho e de Agosto são algumas das medidas na área 

da educação que ajudaram na reconquista deste galardão. De destacar ainda os apoios 

específicos ao nível do urbanismo através de taxas mais amigáveis da construção da primeira 

habitação, a manutenção da taxa mínima do IMI e a sua redução consoante o número de 

dependentes bem como a criação de um programa de Incentivo à Natalidade. Para Miguel 

Baptista, Presidente da Câmara, este galardão é o reconhecimento da aposta do município em 

políticas sociais de apoio à família ao longo dos últimos anos de modo concertado e nas suas 

diversas dimensões procurando desta forma acompanhar a evolução das formas e dinâmicas 

da vida familiar. Recorde-se que o observatório avalia 12 áreas que vão do apoio à 

maternidade e paternidade, apoio às famílias com necessidades especiais, educação e 

formação, habitação e urbanismo, transportes, saúde, cultura, desporto, lazer e tempo livre, 

bem como medidas de conciliação entre trabalho e família, entre outras” -------------------------  

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

Fernandes, que depois de cumprimentar todos os presentes, iniciou a seguinte intervenção: -   

“Recentemente o Município de Miranda do Corvo recebeu o selo da qualidade 

exemplar da água para consumo humano atribuído pela ERSAR – Entidade Reguladora dos 

Serviços de Água e Resíduos. Após análises feitas aos vinte e dois pontos de abastecimento de 

água do concelho concluiu-se que a qualidade da água mirandense em cerca de 99,94% de 

água segura distribuída a mais de 13000 habitantes em cerca de 2407 m3 de água diários. O 

concelho de Miranda do Corvo ficou assim colocado no 2º lugar entre os municípios que 

compõem a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. Estes resultados só foram 

possíveis devido ao forte investimento da autarquia na rede de águas, desde a automação das 

captações à colocação de sensores operados por rede móvel e do investimento feito na 

deteção de perdas que impediu não só, que a água fosse aproveitada na totalidade como 

também não entrasse na rede outros resíduos prejudiciais à qualidade da mesma. Salientar 

também todo o trabalho realizado por todos os colaboradores da autarquia que trabalham 

todos os dias para garantir que esta qualidade seja possível. Posto isto, resta-me dar os 

parabéns a todos os envolvidos pela obtenção desta distinção e registar o agrado pela 

preocupação tida neste recurso essencial da vida humana e cada vez se torna mais escasso a 

cada dia que passa.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Marques, que depois de cumprimentar todos os presentes, disse que pretendia saber da parte 

do Senhor Presidente da Câmara o ponto de situação do problema das ruas da sua freguesia, 

em particular da estrada das Cerdeiras em direção ao Bubau, no Alto das Eiras, pois a estrada 

continuava em muito más condições, assim como na Rua do Lombo. Disse que inclusive já 
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tinham estado na Assembleia Municipal alguns habitantes a falar sobre o assunto e que na sua 

opinião, era muito difícil aguardar pelo saneamento para depois se fazer alguma coisa 

naquela rua. Disse que a Senhora Vice-presidente assumiu transmitir o problema ao Senhor 

Presidente da Câmara para que fossem realizados alguns trabalhos ainda que a chegada do 

saneamento demorasse algum tempo. Sugeriu e pediu ao Senhor Presidente da Câmara que se 

colocasse algum pavimento betuminoso a quente nos buracos daquelas duas estradas, o que 

considerava muito urgente. Terminou referindo que após a tempestade Leslie, os beeps da 

Rua 8 de Maio deixaram de funcionar e a rua ficou às escuras e que na sua opinião, uma vez 

que naquela rua existem estabelecimentos comerciais deveria haver alguma celeridade na 

resolução do problema até porque se estava perto do Natal e não gostaria que os habitantes 

daquela rua passassem a quadra sem luz na sua rua. Terminou a sua intervenção a desejar um 

Bom Natal a todos os presentes e acima de tudo com muita saúde. ----------------------------------   

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

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

“Inicio a minha intervenção assinalando a comemoração do Dia Internacional das 

Cidades Educadoras que decorreu hoje, dia 30, pelo terceiro ano consecutivo. Esta é uma 

iniciativa simbólica que contou com o compromisso do Município com a Educação enquanto 

um direito fundamental e um meio promotor do desenvolvimento humano, social, económico 

das pessoas e da comunidade. A celebração destas efemérides é sempre uma oportunidade de 

sensibilização e foi isso que se pode testemunhar hoje, num dia repleto de atividades com a 

participação de vários alunos do Agrupamento do pré-escolar, primeiro ciclo e segundo ciclo e 

também os seus professores num dia que foi utilizado para a reflexão sobre a importância da 

educação enquanto agente transformador e que envolveu assim, desta forma o Município, o 

Agrupamento de Escolas e a Comunidade. Estas são sempre formas muito positivas de 

entrosar todos os elementos da comunidade, sensibilizando para a importância desta questão 

de que a educação é sem dúvida o principal agente que nós temos para mudar o mundo, a 

começar nas nossas casas, nas nossas vilas e nas nossas cidades. Oportunamente foi também 

hoje o dia também que se lançou a informação acerca do concurso para atribuição das quinze 

bolsas de estudo destinadas a apoiar os estudantes do ensino superior que residam no 

concelho e que comprovem dificuldades económicas e reconhecido aproveitamento escolar. 

Saúdo a implementação desta medida, a bancada do Partido Socialista saúda a 

implementação desta medida e espera que auxilie a diminuir as dificuldades sentidas pelos 

jovens e suas famílias que por vezes se vêm obrigados a não cumprir ou a adiar o seu desejo 

de prosseguir os estudos por falta de condições económicas, o que e de acordo com a nossa 

Constituição e o direito a um ensino público gratuito, tendencialmente gratuito, nunca 
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deveria ser o critério para alguém decidir se continua ou não a estudar, as suas dificuldades 

económicas. Portanto esta é uma medida que deve ser saudada, que deve ser implementada, 

que deve ser prolongada e continuada nos próximos anos” --------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Nuno Lopes, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por felicitar o Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Lamas, Raúl Marques por ter arranjado as duas rotundas da entrada à 

sua freguesia, possibilitando assim que Miranda tivesse duas novas entradas mais bonitas. 

Disse que aquele era mais um exemplo do excelente trabalho que a Junta de Freguesia de 

Lamas estava a protagonizar, estando sempre próximo dos seus eleitores, com capacidade 

dinamizadora e sempre procurando embelezar a freguesia. De seguida questionou o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal sobre o estado em que se encontra o processo do Orçamento 

Participativo Jovem, uma vez que era a terceira vez que se referia àquele tema e recordava 

que na Assembleia Municipal de 29 de setembro na presença da Senhora Vice-presidente da 

Câmara Municipal em substituição, foi dito que o Orçamento estava pronto para ser lançado. 

Por último questionou sobre que empreitadas de obras estavam naquele momento em 

execução no concelho, mais propriamente, se a Câmara estava a executar passeios, estradas 

ou saneamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Fernandes, que depois de cumprimentar todos os presentes, e apresentou a seguinte 

declaração: ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

“O Município de Miranda do Corvo recebeu ontem mais uma distinção como o 

Município Amigo do Desporto. Este galardão tem em conta uma série de fatores que somados 

atribuem a classificação, entre eles, a qualidade dos eventos realizados no concelho, as 

infraestruturas existentes, boas práticas no âmbito municipal, resultados alcançados, etc, são 

vários os fatores que pesam. Se ao longo dos anos foram criadas diversas estruturas para a 

prática do desporto no nosso concelho, atrevo-me a dizer que este executivo deu o maior 

passo para essa diferenciação. O executivo liderado por Miguel Baptista deu um grande passo 

quando passou a investir nas coletividades dando-lhes apoios dignos desse nome, atribuindo 

subsídios de acordo com a sua dimensão, trabalho e resultados. Podemos afirmar que Miguel 

Baptista é um amigo do desporto mirandense. Os apoios às diferentes coletividades têm 

crescido exponencialmente permitindo deste modo que criem novas dinâmicas alcançando 

melhor resultados e trabalhem com maior tranquilidade. Mais apoio à Associação Abútrica 

permitiu trazer o Mundial para Miranda, novo piso no pavilhão da Casa do Povo ajudou os 

juvenis a chegarem ao patamar mais alto do futsal e muitos outros sucessos têm chegado e 

contribuído para a excelência do desporto. Ainda recentemente duas judocas foram campeãs 
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nacionais, a Flávia e a Filipa Sousa. O Diogo Cancela passou a integrar o projeto Paraolímpico 

sendo um atleta que está colocado à roda da cabeça dos responsáveis pela natação em 

Portugal. Mas este prémio representa um compromisso. Quando o Município se candidatou e 

logo premiado no primeiro ano aumentou a fasquiada exigência em relação a este assunto. 

Nas autarquias sabemos que nunca está tudo feito, por muitos assuntos que sejam 

ultrapassados, novas exigências, novos desafios nos são colocados. É neste ponto que quero 

colocar um desafio: Senhor Presidente sabemos do trabalho feito pelo Náutico, dirigentes, 

treinadores e atletas, o Diogo Cancela que falei à pouco, é atualmente o seu porta-

estandarte, é uma inspiração para todos nós pela sua persistência e por aquilo que tem 

alcançado. Alcançou já um grande prestígio e está próximo de alcançar patamares pouco 

vistos por estas bandas. O Clube tem contribuído ao longo destes anos para a formação 

desportiva e pessoal de tantas e tantas crianças ajudando a que a nossa sociedade seja bem 

melhor. Deste modo lanço o repto ao Senhor Presidente, criar condições para que seja 

construída uma sala, ambicionada há tantos anos, por tantos atletas, junto à piscina 

preferencialmente, para que o Clube possa implementar um ginásio para fazer o trabalho de 

força dos seus atletas. O trabalho força é feito diariamente como todos sabem, a maioria dos 

atletas com mais de 13/14 anos treinam 6,7,8,9 vezes semanais e antes do trabalho de água, 

têm de fazer aquecimento com máquinas de musculação, material caro, mas não têm sítio 

para o colocar. Têm feito esse aquecimento na bancada mas não reúne condições para fazer 

esse trabalho, as máquinas deterioram-se e o trabalho não é igual. Portanto é este repto que 

lanço, para além de dar os parabéns ao Município por mais um prémio, eles são bastantes e 

isso é importante, é sinónimo que há trabalho desenvolvido, peço ao Município que faça essa 

sala para que os atletas possam continuar a desenvolver o desporto em Miranda”.  --------------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal disse que os autarcas da Assembleia 

Municipal tinham por dever e função também levar à Assembleia Municipal problemas 

concretos do dia-a-dia, problemas que afligissem as pessoas. Assim, referiu a situação do 

multibanco em Semide que depois de ter sido assaltado, ficou completamente destruído e as 

pessoas de Semide deixaram de ter a possibilidade de ir levantar dinheiro na freguesia e que 

se quisessem levantar dinheiro tinham de ir a Coimbra, Ceira, Lousã ou Miranda do Corvo. 

Disse ainda que Semide tinha cerca de 4/5 mil habitantes, que existiam terras muito mais 

pequenas que tinham multibanco, por isso achava incrível que se tivessem iniciado obras e 

alguém tivesse protelado a mesma. Salientou que os serviços deveriam tomar medidas uma 

vez que a obra era da responsabilidade da Câmara Municipal, considerando inadmissível o que 

se estava a passar prejudicando todos os habitantes daquela comunidade. De seguida chamou 

a atenção para um edifício secular que se encontrava na estrada que liga Vale de Colmeias ao 
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Senhor da Serra, mais propriamente nas Chãs, em risco de ruir dizendo que o acidente que 

tinha acontecido em Borba ainda estava presente na memória de todos. ---------------------------  

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

Câmara que, relativamente à proposta, sugestões e alertas da Senhora Deputada Márcia 

Simões, disse que se associava à sua proposta inicial. Referiu que ele próprio, após ter tido 

conhecimento do falecimento do Senhor Álvaro Francisco, havia ponderado também levar 

essa proposta à Câmara, mas depois da manifestação que houve na Assembleia Municipal e 

pelo fato do Senhor Álvaro ter sido uma presença assídua nesta Assembleia, efetivamente a 

homenagem que ali se prestava era de grande dignidade e estava certo de que todos os 

elementos da Câmara Municipal se associavam àquele gesto. Referiu ainda que, em relação ao 

Voto de Pesar, e o Senhor Presidente da Assembleia Municipal havia por lapso referido Voto 

de Louvor, não considerava de todo um engano porque para ele era mesmo um voto de Louvor 

e reconhecimento. Referiu que foi na verdade um Voto de Pesar pois todos sentiam a sua 

partida e queriam manifestá-lo à sua família e àqueles que lhe eram próximos, mas o que 

aconteceu foi acima de tudo também um voto de reconhecimento e de louvor pelo trabalho e 

empenho que o Senhor Álvaro sempre tinha na defesa do Ramal da Lousã. -------------------------   

Relativamente à questão do Pavilhão do Senhor da Serra, disse que o executivo tinha 

conhecimento daquela situação em concreto, pois dirigiram-se ao local e reportaram à CCDR, 

não só daquela situação mas de muitas outras, nomeadamente a danos em coletividades 

culturais e desportivas, em estufas na área da agricultura, etc. Informou que foi feito o que 

competia fazer nomeadamente a submissão de todos os danos identificados às entidades 

competentes. Naquele caso em particular, referiu que foi solicitada uma reunião por parte da 

direção da Associação e que iria ser agendada. Disse que a Câmara Municipal encontra-se 

disponível não só para apoiar a Associação, mas inclusivamente para ajudar no projeto, 

preparação de documentos e submissão eventual de candidaturas na linha de financiamento 

que viesse a existir destinada especificamente às coletividades. Referiu que a disponibilidade 

da Câmara iria ser total, assim como também alguma ajuda financeira, uma vez que as linhas 

de financiamento e apoio que viessem a surgir não cobririam a totalidade do investimento 

que seria necessário fazer. Disse ainda que, embora a União das Freguesias de Semide e Rio 

de Vide tivesse algumas restrições, pois os seus orçamentos são muito baixos, acreditava que 

ainda assim contribuiriam com uma pequena ajuda. ----------------------------------------------------  

Relativamente à situação vivida no centro de saúde, de falta de médicos, e secundada 

pelo Senhor Deputado José Taborda, referiu que a Câmara partilhava da mesma preocupação. 

Saliento que com a aprovação da Moção, que será posteriormente enviada às entidades 

competentes, tinha intenção de também ele agendar o assunto para que a própria Câmara 
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Municipal, enquanto órgão, pudesse denunciar e pedir junto da ARS a resolução imediata 

daquele problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse ainda que a questão das casas em ruínas que alguns dos Senhores Deputados 

referiram, eram situações identificadas, existiam certamente notificações aos proprietários 

tendo em vista a resolução dos problemas de segurança que estavam associados em termos 

legais, e claro está, que a Câmara em último caso poderia vir a tomar posse administrativa, 

tendo em vista a demolição dessas casas em ruínas, como está previsto na lei. -------------------   

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Luís Martins que falou sobre o 

espetáculo maravilhoso que tinha acontecido no berço da chanfana, no Mosteiro de Semide, 

intitulado “Sabores do Fado”, referiu que foi uma organização que resultava de uma 

candidatura com financiamento, apadrinhada e organizada pela CIM Região de Coimbra, a que 

todos os municípios se associaram. Frisou que foi um momento único que associou não só a 

questão da gastronomia, da cultura, do fado, mas também ao Mosteiro de Santa Maria de 

Semide, ao património valiosíssimo que ali se encontrava. Disse que sendo que era um imóvel 

de interesse público e o Senhor Deputado lembrava e bem que se festejavam os 25 anos desse 

reconhecimento, estava claro que todos ambicionavam que pudesse vir a subir na escala de 

classificação enquanto imóvel e pudesse um dia vir a ser classificado como Monumento 

Nacional. Relativamente às obras necessárias em toda a zona envolvente fez uma referência 

inicial à reabilitação do Passal e recordou à Assembleia Municipal que o terreno do Passal não 

era propriedade da Câmara Municipal nem da Junta de Freguesia, estava ligado ao Mosteiro e 

à Fábrica da Igreja. Referiu que já existia um estudo prévio de requalificação de toda a zona 

do Passal, mas a obra a ser realizada, teria que ser pela Câmara Municipal, o que obrigava 

para além de ter um projeto, ter algum financiamento de fundos comunitários para o fazer e, 

não menos importante, a devida autorização e toda a tramitação legal que obrigava a 

protocolar com a entidade proprietária do terreno a realização dessas obras. Disse que seria 

uma obra importante que não estava de forma específica no orçamento e nas GOP, mas que 

se inseria e estava sinalizada como uma obra necessária de requalificação urbana. Disse ainda 

que o mais urgente era a situação que tinha sido referida pelo Senhor Deputado e estava 

relacionada com a cobertura da Igreja. Referiu que foram sido feitas duas intervenções quer 

no Altar-Mor quer na abóbada da Igreja e que a Câmara Municipal tinha pago na íntegra a 

reabilitação do Altar-Mor há cerca de dois anos, a qual teve um custo a rondar os quarenta 

mil euros, e a paróquia, com algumas verbas que tinha e com a ajuda da população, 

conseguiu suportar os custos relacionados com o teto. Referiu que por tudo aquilo que tinha 

sido referido pelo Senhor Deputado, era importante encontrarem-se soluções para que a 

Fábrica da Igreja conseguisse reabilitar a cobertura, uma vez que já existem algumas 
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infiltrações que podem colocar em causa o trabalho feito de recuperação e reabilitação do 

património existente. Disse ainda que já tinha dado nota ao senhor padre da total 

disponibilidade para propor à Câmara Municipal um apoio para a realização da obra na 

cobertura e num segundo nível de prioridade, os altares laterais da Igreja. ------------------------  

 Finalmente referiu-se ao problema da vespa asiática salientando que é muito 

preocupante. Informou que já se desenvolveram várias iniciativas de combate, articulado com 

o Senhor Comandante Operacional e com os Bombeiros Voluntários, que tinha sido 

essencialmente de deteção e eliminação dos ninhos, inclusive recorrendo a uma técnica mais 

inovadora que surgiu. Disse que se realizou um workshop e, não menos importante, existia 

uma ação já com alguma dotação financeira no próprio orçamento relativo à questão da vespa 

asiática. Frisou que tudo isso era demonstrativo da preocupação que o Município tinha 

relativamente àquele assunto, que é uma discussão muito importante e preocupante e por 

isso foi já agendado como objeto de discussão na reunião do Conselho da CIM que se iria 

realizar em Penela. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Sá Marta, sobre o site, disse que 

subscrevia todas as preocupações referidas e alertas que tinha deixado sobre a desatualização 

em termos de conteúdos, mas que os mesmos já tinham sido comunicados à área informática 

da Câmara Municipal. Agradeceu todos os alertas e disse que esperava que os serviços 

promovessem as necessárias correções e melhorias que tinha sugerido. -----------------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Deputado e líder de bancada, José Mário Gama, que 

para além de se referir à exposição dos cartoons realizada pelo movimento em defesa do 

ramal da Lousã e à rádio Dueça, tinha dado particular enfoque aos resultados obtidos e que 

tinham sido tornados públicos, que tinham a ver com a governação ao nível do poder local. 

Disse que o estudo era público, tinha sido apresentado por uma equipa extremamente 

completa e competente, cujos critérios e os domínios em que o estudo incidiu nas autarquias, 

estavam a par com todas as principais atividades das autarquias. No que tocava aos cinco 

domínios analisados isoladamente nesse estudo publicado pela Fundação Francisco Manuel dos 

Santos, referiu que o Município em três dos cinco domínios estava classificado como líder, 

num outro domínio estava classificado com o nível Bom e em apenas um domínio estava 

classificado com o nível três, sendo o domínio que tinha a ver com a estabilidade política e 

com os indicadores que são utilizados. Informou que esses fatores são: continuidade 

governativa, tendo em conta se é um município monocolor, entre outros fatores, tais como a 

forma como se procede à votação do orçamento na Câmara Municipal. Disse que no geral as 

notas e o resultado global tinham sido muito bons, que Miranda do Corvo estava no lote dos 

municípios que tiveram a melhor classificação no país. Disse ainda que havia aspetos que 
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deveriam e poderiam melhorar e contava com todos, Câmara Municipal, Assembleia Municipal 

e Juntas de Freguesia, também com as entidades e com todos os mirandenses. Referiu que à 

semelhança do Anuário Financeiro em que o Município também tinha obtido bons resultados, 

que ainda não satisfazem plenamente pois, uma vez que se tinha atingido o nível Bom poder-

se-ia atingir o nível Excelente, embora os resultados falassem por si e em muitos dos aspetos 

da questão financeira os resultados eram excelentes. Disse que no estudo referido 

anteriormente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, num dos cinco domínios e num dos 

três em que o Município tinha tido a classificação máxima, no que estava relacionado com a 

gestão financeira da Câmara Municipal, o Município de Miranda do Corvo era o sétimo melhor 

a nível nacional, num total de 308 municípios classificou-se em sétimo lugar, pelo que era 

importante realçar o empenho da Câmara Municipal e os resultados e reconhecimento que 

tinha obtido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Sobre a intervenção do Senhor Deputado José Taborda, renovou o seu agradecimento 

sobre tudo o que o Senhor Deputado fez em representação do Município que reconhecia o 

esforço feito para que as comemorações dos 40 anos do SNS pudessem ser em Miranda do 

Corvo, mas reconhecia também que a razão invocada para que se comemorasse em Penela, 

pelo que era bem aceite. Disse que sendo o fundador do SNS, que tinha partido há tão pouco 

tempo, natural de Penela e como é um dos municípios que faz parte do Conselho da 

Comunidade ACES, fazia todo o sentido a proposta. Frisou que Miranda do Corvo teria todo o 

gosto em receber essas comemorações, no entanto devia-se pensar, e apesar do ponto alto 

das comemorações que estava agendado para Penela no dia 27 setembro de 2019, numa 

iniciativa em que de alguma forma pudessem ser assinalados os 40 anos do SNS. O Senhor 

Presidente da Câmara Municipal referiu o dia 15 de setembro como data provável para esse 

evento, uma vez que é a data da publicação da criação do SNS em 1979. Referiu ainda que a 

Câmara Municipal se associava à Moção anteriormente apresentada e iria dar continuidade ao 

protesto. Sobre a Comissão Municipal de Saúde disse que a mesma já deveria ter reunido, e 

certamente iria reunir em breve. Sobre a Unidade Móvel de Saúde, informou que a viatura 

estava num estado em que teve de ser objeto de uma grande reparação, era uma viatura 

muito antiga, que se optou pela reabilitação da mesma ao invés de comprar uma nova. 

Informou ainda que para além dos serviços prestados relacionados com o apoio na área da 

saúde, irá ser criada uma unidade de apoio ao cidadão também na área dos serviços. Disse 

ainda que iria ser incorporado mais um colaborador que faria o atendimento nos serviços mais 

simples, tal como se se dirigisse aos serviços na Câmara Municipal e que será uma viatura com 

a melhoria dos serviços prestados. --------------------------------------------------------------------------   
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Dirigiu-se ao Senhor Deputado João Branco para lhe dizer que relativamente ao 

edifício que tinha mencionado, já tinha sido informado há algum tempo também pelo Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia do problema em termos de segurança, que tinha estado no 

local e conhecia o edifício em causa. Disse que se encontrava no lote daquelas situações em 

que existem questões de segurança que tinham de ser salvaguardadas. Informou que o facto 

de haver uma situação histórica associada ao edifício, relacionada com as Invasões Francesas, 

deveria ser devidamente validada e confirmada. Sobre a menção à Autarquia Mais 

Familiarmente Responsável, reconhecimento desde há 10 anos consecutivos, frisou que não 

era demais uma palavra de agradecimento a todos os colaboradores, não apenas por esse 

reconhecimento, mas também por todos os outros reconhecimentos noutras áreas de atuação 

como na Ação Social, na Educação e nas Águas.  ---------------------------------------------------------  

Relativamente á intervenção do Senhor Deputado Ruben Fernandes sobre o 

reconhecimento a nível qualidade do serviço da água “Selo da Qualidade da Água para 

Consumo Humano”, referiu que aqui se valorizava a questão da qualidade da água. Informou 

que o resultado foi de quase 100%, existindo apenas um resultado com um pequeno desvio em 

todo o ano de 2017, pois todas as outras análises efetuadas pela entidade certificada CESAB 

obtiveram resultados muito satisfatórios e cumpriram todos os requisitos e que apenas um 

obteve um pequeno desvio e curiosamente era da zona que vem das Águas do Centro Litoral, 

não numa captação própria. Por fim agradeceu aos colaboradores do Município. -----------------   

Dirigiu-se ao Senhor Presidente de Lamas para lhe dizer que enquanto as obras do 

saneamento e renovação da rede de águas não avançavam, concordava com aquilo que havia 

dito sobre a regularização do pavimento. Sobre a tempestade Leslie e sobre a questão dos 

BIP’s, já havia dado indicação aos serviços para que de imediato a situação fosse resolvida. 

Informou que acontecia o mesmo noutras aldeias do concelho, não era uma resolução 

dependente da Câmara, era da EDP e de eles poderem dar resposta cabal a situações que 

ainda estavam por resolver. ----------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à intervenção da Senhora Deputada Joana Paiva, que se referiu a duas 

iniciativas da Câmara Municipal, a primeira, de todo o trabalho que tinha sido feito na Rede 

de Cidade Educadoras e tudo o que se tinha ido beber àquela Rede, frisou que se aprendeu 

com boas práticas doutros municípios na área educacional, mas acima de tudo que os bons 

resultados que tinham sido obtidos foram possíveis graças àquilo que tem sido a colaboração 

de todos os parceiros, com o Agrupamento de Escolas à cabeça. Referiu que o Município foi 

reconhecido como um Eco-concelho e todas as escolas tiveram prémio na área da ecologia, o 

que só foi possível pelo envolvimento de toda a comunidade que constituía o agrupamento, 

deixando uma palavra de reconhecimento ao trabalho feito pela comunidade escolar. De 
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seguida falou sobre as candidaturas às Bolsas de Estudo ao Ensino Superior, que tinham sido 

aprovadas no âmbito do Orçamento Participativo Jovem e que era um projeto que tinha vindo 

para ficar, já estava na segunda edição. Disse que com aquela bolsa procurava-se ajudar 

jovens mirandenses, atribuídas preferencialmente àqueles que têm menos rendimentos e que 

mais precisam, no valor de mil euros e que eram um excelente complemento para os jovens, 

ajudavam-nos a seguir o seu caminho, o seu sonho. Referiu que era um caminho e um sonho 

que muitos que estavam ali presentes também tiveram e que ele próprio se não tivesse sido 

bolseiro não teria seguido o caminho que seguiu, nem a sua atividade profissional, e por isso 

agradecia ao Estado Português que lhe tinha proporcionado estudar, bem como aos seus 

irmãos, e por isso entendia que o projeto da Bolsa de Estudos era muito importante. -----------   

Dirigiu-se ao Senhor Deputado Nuno Lopes para lhe dizer que o executivo também se 

associava ao que tinha dito em relação à iniciativa da Junta de Freguesia de Lamas que tinha 

procedido em articulação com as Infraestruturas de Portugal ao embelezamento das duas 

rotundas. Sobre o Orçamento Participativo Jovem disse que se na última Assembleia Municipal 

em que não pode estar presente se a Senhora Vice-presidente disse que estaria para ser 

lançado, acreditava que estaria pronto para ser executado. Relativamente às obras do 

município que estavam a concurso ou execução, referiu o Açude de Segade que tinha sido 

adjudicado, uma empreitada de acalmias de tráfego que tinha sido executada; uma 

empreitada de requalificação de caminhos na zona da Serra de Vila Nova que tinha sido 

objeto de apoios comunitários; pequenas obras de administração direta e outras obras que as 

Juntas de Freguesia estavam a executar no âmbito dos contratos Interadministrativos; o 

grande concurso para o Parque Logístico Municipal já numa fase de adjudicação, num 

investimento superior a um milhão de euros e que traria um novo estaleiro municipal com 

condições dignas para os trabalhadores do estaleiro, com qualidade, com conforto, funcional 

o que certamente iria influenciar o desempenho, dedicação e motivação, mas sobretudo 

porque seria mais justo relativamente aos outros trabalhadores do município que tinham boas 

condições de trabalho. Referiu ainda que havia outra vantagem para aquele investimento, 

que era de que a sua localização provocaria uma dinâmica e atratividade para a zona 

industrial da Pereira. Disse que estava lançado um concurso para os passadiços da Volta da 

Costa e um outro relacionado com a estabilização com alguma emergência na zona de Semide 

entre outras intervenções que poderiam ser consultadas, se assim o entendesse.-----------------   

De seguida dirigiu-se ao Senhor Deputado João Paulo que referiu mais uma distinção – 

Município Amigo do Desporto, atribuído num congresso que tinha ocorrido em Rio Maior. Disse 

que Miranda do Corvo fazia parte de um lote de concelhos a nível nacional que tinha aquela 

distinção relativamente a políticas e ações, só possível pelos resultados obtidos pelos clubes 
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desportivos e associações ligadas ao desporto que tinham contribuído para que este 

reconhecimento tenha sido possível, não esquecendo os colaboradores e técnicos da área do 

desporto. Disse ainda que o Senhor Deputado em representação da Junta de Freguesia voltou 

a deixar a sugestão, que não era um assunto novo, em nome do Clube Náutico da criação de 

um espaço para poder instalar um ginásio. Supunha que não era uma obra cara, que depois do 

projeto terminado, ter a respetiva estimativa orçamental e desde que não houvesse surpresas 

em termos de custos, acreditava que era uma obra pequena e que a Câmara Municipal 

poderia vir a realizar, no entanto não poderia garantir que fosse no ano seguinte, mas que era 

um projeto que seguiria com atenção. ---------------------------------------------------------------------   

Dirigiu-se ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal que tinha feito referência a 

uma casa em ruínas já identificada pelos serviços e ao multibanco em Semide. Relativamente 

ao multibanco disse que houve um problema em termos de licenciamento, já devidamente 

encaminhado, tendo em vista a resolução do problema, com o objetivo de que se consiga 

aquilo que tinha sido uma luta constante da parte do Senhor Presidente da União das 

Freguesias de Semide e Rio de Vide, o Senhor João Carvalho, tendo feito tudo o que podia e 

estava ao seu alcance para a resolução daquele problema que afetava gravemente a vida da 

população. Disse que segundo informação do Senhor Vereador a resolução daquilo que era 

competência da Câmara Municipal estava feito e brevemente a população iria ter de volta o 

multibanco que tanta falta fazia. ---------------------------------------------------------------------------     

Terminou a sua intervenção com um agradecimento às intervenções dos Senhores 

Deputados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 -----------------  

A Assembleia Municipal, apreciou a Informação do Presidente da Câmara sobre a 

atividade da Autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Neste momento dos trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal sugeriu, 

caso ninguém se opusesse, que os trabalhos fossem interrompidos para um breve intervalo. ---    

Quando os trabalhos iam neste ponto, a Deputada Rita Santos abandonou dos 

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

Ponto 6 - Declaração de reconhecimento do interesse para as populações ou para a 

economia local da operação: "Refuncionalização de antigos edifícios escolares - Escola de Vila 

Flor e Torno". Deliberação de Câmara de 7/09/2018 ----------------------------------------------------  

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

Câmara Municipal, que referiu que relativamente ao processo, este resultava de uma 

candidatura – Operação 10.216 Renovação de Aldeias - e que previa a requalificação das duas 
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escolas mencionadas, as quais se encontram inativas, e que tinha em vista a sua adaptação 

funcional. Disse ainda que era um projeto objeto de candidatura no âmbito da Dueceira e que 

carecia não só de aprovação na Câmara Municipal assim como da própria Assembleia Municipal 

tendo em vista a declaração de reconhecimento do interesse para as populações e/ou para a 

economia local. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, a emissão da declaração de 

reconhecimento do interesse para as populações ou para a economia local da operação: -------  

"Refuncionalização de antigos edifícios escolares - Escolas de Vila Flor e Torno", no 

âmbito do PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural – Medida/Ação 10 - DLBC/LEADER / 

Acção10.2.1 – Operação 10.216 Renovação de Aldeias, considerando: -------------------------------  

- tratarem-se de intervenções que visam promover o valor histórico e social das 

povoações, reabilitando e refuncionalizando edifícios de interesse para as povoações, que 

fazem parte do património destas. Com estas intervenções promove-se também o apoio ao 

desenvolvimento de animação sociocultural e até turística, pois dota-se o território de 

infraestruturas que à escala local fazem a diferença e com a sua polivalência asseguram bases 

de sustentabilidade para a realização de diversas atividades e ações; -------------------------------  

- promovem a refuncionalização do património. Aos edifícios é conferida uma nova 

abordagem, novas funções e nova utilidade; --------------------------------------------------------------  

- possuírem impacto na economia local e na promoção cultural do território. Tratam-

se de intervenções que promovendo as dinâmicas locais e apoiando atividades turísticas e 

culturais, provem o apoio à visitação, concretizam espaços de convívio, promovem a cultura e 

associativismo locais; ------------------------------------------------------------------------------------------  

- tratar-se de projetos desenvolvidos em parceria- apesar deste projeto, pela fase que 

é candidatada, concretizar uma intervenção do Município, assumindo-se este como único 

promotor, pretende-se a posterior colaboração com os grupos e entidades locais: ---------------  

- aspetos inovadores: tratam-se de intervenções que promovem as boas práticas, 

sendo a reabilitação do existente, uma delas, permitindo vivências integradas. ------------------  

Ponto 7 - Documentos Previsionais para 2019 - Proposta de Orçamento. Deliberação de 

Câmara de 31/10/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara, que começou por informar que os documentos provisionais para 2019 e toda a 

documentação complementar que integrava a proposta tinham sido presentes em sessão de 

Câmara Municipal e objeto de discussão e de aprovação, no caso por maioria, com 3 

abstenções. Uma vez distribuídos os documentos aos Senhores Deputados, como primeira nota 

deixou uma palavra de reconhecimento e agradecimento aos colaboradores da Câmara 
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Municipal, aos que prepararam as propostas das ações e projetos que incorporavam a 

proposta global do orçamento, e em particular aos colaboradores da área administrativa e 

financeira que prepararam toda a documentação. Referiu que era um documento bem 

estruturado, bem fundamentado, era um documento em grande parte bastante técnico e 

gostaria de deixar essa referência relativa à qualidade do trabalho feito. Relativamente a 

questões de índole política, disse que a proposta de orçamento previa um ligeiro aumento da 

dotação global, ultrapassando os 12 milhões de euros, mais precisamente 12.445.730 Euros. 

Referiu que no que se referia ao investimento, algumas da ações e projetos previstos não 

tinham ainda a dotação total necessária e boa parte deles que ainda não tem dotação 

completamente definida, mas que a mesma iria ser feita certamente com a incorporação do 

saldo de gerência, a ser aprovado na Assembleia Municipal de fevereiro, o que iria permitir 

fazer uma revisão em alta ao orçamento e ás GOP, com o reforço das várias ações e projetos, 

principalmente no que tocava ao investimento. Terminou a nota prévia daquele ponto e 

colocou-se á disposição dos Senhores Deputados para responder a qualquer questão que viesse 

a ser colocada. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Gama, que começou por dizer que após análise dos documentos gostaria de saber qual o valor 

do saldo de gerência que irá incorporar o orçamento e por fim congratulou-se com algumas 

obras elencadas, nomeadamente o Parque Logístico Municipal com um investimento previsto 

de 1.500.000 euros, assim como a Casa dos Talentos adquirido pela autarquia e questionou 

qual a verba prevista no orçamento para aquele fim. Por fim disse que enquanto Deputado 

eleito pela Bancada do Partido Socialista, se congratulava pelo orçamento, salientando que ia 

de encontro às indicações que o executivo seguia, assim como também de toda a análise que 

tinha sido feita por equipas externas, do rigor e transparência no elencar das contas da 

autarquia, pelo que permitia que todos os cidadãos pudessem verificar que a contabilidade de 

gerência da autarquia estava dentro dos parâmetros e acima da média dentre as autarquias. A 

bancada do Partido Socialista via com bons olhos o Orçamento e após a explicação do Senhor 

Presidente manifestava o seu voto favorável para que fosse uma continuidade de execução, 

do rigor e da boa governança da autarquia.  --------------------------------------------------------------  

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

Câmara, que disse que relativamente ao valor do saldo de gerência, o mesmo só iria ser 

aprovado no início de janeiro de 2019, todavia achava que a questão era pertinente visto a 

proximidade com o final do ano, mas iria rondar um valor na ordem de grandeza dos 2 

milhões de euros, à semelhança do que tinha vindo a acontecer. Referiu que era muito 

positivo que fosse daquela dimensão, pois se assim não fosse, o executivo iria ter muita 
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dificuldade em alavancar muitos investimentos atendendo à Lei dos Compromissos. Disse 

ainda que o valor final do saldo de gerência que iria para ser aprovado na Assembleia 

Municipal de fevereiro teria como destino, em parte significativa, para investimento. Sobre os 

investimentos referidos, como o Parque Logístico Municipal lembrou também que estava 

previsto no orçamento e nas GOP uma candidatura aprovada para a Zona Industrial da Pereira 

em que a avaliação dos terrenos já estava concluída. Informou que seguir-se-á uma parte de 

negociação particular com os proprietários tendo em vista a aquisição dos terrenos que 

faltam, o que não era impeditivo que os projetos avançassem e se lançassem as respetivas 

empreitadas. Referiu também outras candidaturas como a do Parque Escolar, nomeadamente 

em relação aos jardins-de-infância, uma candidatura que estava prevista no pacto da CIM, ou 

a candidatura da Escola de Talentos - Projeto Casa Amarela, que tem já uma dotação definida 

de meio milhão para 2019, ano em que se espera o arranque da obra com financiamento 

comunitário, uma dotação para o ano seguinte de 880 mil euros e a sua conclusão em 2021 

tem um valor residual, 104 mil euros, para que seja executado. -------------------------------------   

A Assembleia Municipal, aprovou por maioria com 6 abstenções dos Deputados da 

Bancada do PPD-PSD e da CDU e os votos favoráveis dos Deputados da Bancada do Partido 

Socialista e do Senhor Presidente, os documentos previsionais que contemplam a proposta de 

orçamento municipal para 2019 e as grandes opções do plano, bem como todos os elementos 

e documentos anexos, nomeadamente a autorização genérica para a assunção de 

compromissos plurianuais e Mapa de Pessoal para 2019. ------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Nuno Lopes, 

que apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------------------------------------------------  

“Declaração de voto da Bancada do PSD. Em primeiro lugar agradecemos aos técnicos 

do município todo o profissionalismo com que se dedicaram à construção deste documento. As 

críticas que em seguida possamos apresentar são exclusivamente destinadas ao Executivo 

Municipal. Infelizmente e apesar dos alertas deixados em anos anteriores verificamos que 

alguns erros permanecem inalterados ou até se agravam. O executivo municipal continua a 

apresentar um documento puramente técnico sem a devida introdução política que o deveria 

acompanhar sem as notas políticas explicativas do executivo ficamos perante um documento 

opaco de difícil perceção em determinadas matérias. Apesar dos sucessivos alertas lançados 

nos últimos anos, a despesa corrente continua a aumentar. Os investimentos pelo contrário 

continuam a ser o parente pobre para esta Câmara Municipal. De fato, ao observarmos as 

obras inscritas nos documentos provisionais na sua grande maioria limitamo-nos a ter uma 

repetição de obras inscritas em anos anteriores. Infelizmente estamos perante um executivo 

camarário que muito pouco faz o que logicamente obriga à repetição das mesmas rúbricas ano 
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após ano. Tal como no ano passado lamentamos a ausência de alguns investimentos que 

consideramos fundamentais para o desenvolvimento estrutural do nosso concelho. Como caso 

paradigmático apresentamos a errada e incompreensível ausência do projeto do Parque 

Empresarial de Lamas. Discordamos frontalmente do caminho que tem vindo a ser seguido por 

este executivo camarário, sentimos o concelho a definhar e a perder competitividade perante 

os municípios vizinhos. Apesar desta perceção e tendo em conta a inscrição nos documentos 

de alguns investimentos que consideramos fundamentais, optamos por nos abster nos 

presentes documentos esperançados de que estes possam finalmente ser uma realidade” ------  

Ponto 8 - Terceira alteração ao Mapa de Pessoal. Deliberação de Câmara de 

23/11/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara, que começou por dizer que era uma alteração cirúrgica ao mapa de pessoal, já 

prevista na proposta do mapa de pessoal associada aos documentos provisionais e que tinham 

sido objeto de discussão no ponto anterior. Disse que havia necessidade de se avançar com 

um procedimento concursal, devidamente explicado pela informação do Senhor Eng.º Nuno 

Caetano, relativamente a um lugar em que um técnico da autarquia que estava de licença de 

serviço com um enquadramento legal especial, uma vez que detinha direito de preferência se 

um dia quisesse voltar à Função Pública em geral e à Câmara Municipal de Miranda do Corvo 

em particular, desde que houvesse esse lugar no mapa de pessoal. Referiu que enquanto isso 

não acontecia a Câmara Municipal teria de abrir um procedimento concursal devido à 

necessidade de um técnico na área da engenharia civil. ------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal questionou o Senhor Presidente da 

Câmara se o funcionário referido como tendo a licença de serviço, pertencia ou não aos 

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

O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que o mesmo já tinha pedido uma 

licença sem vencimento durante um ano. Se autarquia renovasse a referida licença não 

poderia abrir procedimento concursal para um lugar que é absolutamente necessário ocupar. -   

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria com 6 abstenções dos Deputados da 

Bancada do PPD-PSD e da CDU e os votos favoráveis dos Deputados da Bancada do Partido 

Socialista e do Senhor Presidente, a terceira alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2018. ---   

Ponto 9 - Proposta de Revisão do Regimento da Assembleia Municipal de Miranda do 

Corvo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio neste ponto para referir que 

relativamente ao documento em causa achava normal as Assembleias Municipais pensarem 

num novo regimento, mas não achava necessário a redação completa de um novo regimento, 
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até porque o anterior foi aprovado pela maioria e procederam-se a poucas alterações 

legislativas, logo, na sua opinião, não fazia muito sentido alterar o regimento na sua 

totalidade. Informou que procedeu-se a uma reflexão dos pontos que mereciam sofrer alguma 

alteração e que o documento agora apresentado era o resultado da propositura da comissão 

constituída pela mesa e pelos representantes partidários, com a exceção do CDS que informou 

que não uma vez que não é um grupo partidário, não faria sentido pertencer à referida 

comissão. Disse que as alterações estavam feitas e plasmadas no documento, e com grande 

orgulho, fez referência à Dr.ª Celeste Cardoso como a grande impulsionadora da última 

revisão do regimento. Informou que surgiram algumas questões, nomeadamente sobre a 

possibilidade da existência de dois períodos de antes da ordem do dia, algo que a lei não 

previa e que se fizeram aditamentos a alguns artigos. Informou que com a nova redação, 

surge a possibilidade de substituição dos elementos das comissões, assim como algo 

importante e que não existia que se prende com a cedência de espaços físicos para a 

preparação das reuniões dos grupos partidários. Salientou que a Assembleia Municipal 

começou a percorrer o seu caminho com a criação de um gabinete da presidência o qual pode 

e deve ser utilizado pelos Senhores Deputados, mas que agora irão também ter a possibilidade 

de ter um espaço onde podem ter reuniões de trabalho. Por fim disse que as Assembleias 

Municipais, na sua opinião, não tinham o reconhecimento que lhes era devido e muitas vezes 

nem mesmo o respeito do próprio executivo, no entanto, esse não era o caso em Miranda do 

Corvo, pois quer o executivo, quer o Senhor Presidente da Câmara, proporcionam boas 

condições à Assembleia Municipal para realizar o seu trabalho. Deu por terminada a sua 

intervenção com a nomeação dos elementos que compuseram o grupo de trabalho, o Senhor 

Deputado José Mário Gama, o Senhor Deputado Mário Sol em substituição do Senhor Deputado 

Carlos Marta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Gama, que iniciou a sua intervenção para agradecer a possibilidade de, volvidos 4 anos sobre 

a primeira revisão significativa do Regimento com a presença de todas as bancadas, poder 

elencar as alterações produzidas no documento. Fez também referência ao facto de, numa 

sessão da Assembleia Municipal tão importante, onde se aprova o Orçamento e o Regimento, 

a bancada do PSD-CDS estivesse com pouco quórum, salientando a ausência de vereadores e 

deputados, denotando pouca preocupação sobre assuntos tão importantes. Salientou o facto 

do Senhor Deputado José Miguel não ter estado presente na reunião preparatória dizendo que 

não se tinha apercebido do email de convocatória. Relativamente às alterações do regimento 

propriamente dito, começou por enunciar as propostas da bancada do PSD sobre a forma mais 

alargada de publicitação dos editais da Assembleia Municipal, para que o público em geral 
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pudesse ter acesso a essa informação para poder estar presente, lançava também a sugestão 

de Assembleia Municipal poder ser transmitida on-line, assim como propôs que o processo de 

discussão entre deputados e o Senhor Presidente pudesse ser alterado para “pergunta-

resposta” alterando o que se fazia até então. Informou que da parte da bancada da CDU as 

sugestões foram no sentido de alterar para no mínimo de sete dias a entrega dos documentos 

para a sessão e introduzir mais um período para a intervenção do público no final da sessão, 

reduzindo para 20 minutos cada um dos períodos. Relativamente às propostas da bancada do 

Partido Socialista, informou que estas se resumiram à alteração do artigo 63.º, para que todos 

os partidos que estivessem representados na Assembleia Municipal solicitassem ao Município 

com a devida antecedência o agendamento da cedência de um espaço para poderem reunir. 

Informou que procedeu-se ao aditamento ao artigo 41.º como proposta do PSD, passando a 

anunciar o edital da Assembleia Municipal na rádio local e o alargamento a outras formas de 

publicitação ao alcance de todos. Informou que se procedeu também ao aditamento ao artigo 

68.º como proposta da CDU, a fim de possibilitar o pedido de substituição de elementos 

eleitos nas comissões, assim como o aditamento ao artigo 63.º como proposta da bancada do 

Partido Socialista em que todos os partidos teriam a possibilidade de reunir num local a 

designar pelo executivo. --------------------------------------------------------------------------------------    

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

Taborda, que referiu que no artigo 62.º, deveria estar elencada também às senhas de 

presença como um direito. -----------------------------------------------------------------------------------     

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Etelvina Luís que 

começou por dizer que não achava nenhum inconveniente ficar plasmado no referido artigo as 

senhas de presença também como um direito, mas que até ao momento ninguém o propusera, 

logo, se o senhor Deputado assim o entendesse, poder-se-ia colocar a introdução desse item à 

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

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

Taborda, que propôs que no artigo 62.º fosse incluída uma alínea g ”atribuição de senhas de 

presença, ajudas de custo e subsídio de transporte nos termos do estatuto dos eleitos locais e 

demais legislação aplicável” ----------------------------------------------------------------------------------   

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

Alexandre que questionou a mesa sobre o conteúdo do artigo 40.º, ponto 1 e 2. -----------------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal esclareceu a Assembleia de que eram 

pontos em vigor, que constituía falta a não comparência a qualquer sessão ou reunião, que 

comparecesse após 30 minutos do inicio dos trabalhos ou do mesmo modo se ausentasse 

definitivamente antes do termo da sessão. ----------------------------------------------------------------   
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Márcia 

Simões, começou por dizer que no seu partido, a questão das senhas de presença nem se 

coloca uma vez que os deputados não ficam com ela. Informou que entendiam que não era 

melhor nem pior, mas sim apenas uma forma de estar na vida e na política, dizendo que 

defendem que na política não estão para ser servidos, mas para servir. Disse ainda que 

segundo a proposta do PCP, gostaria de ver alterado o artigo 17.º, n.º 4, no sentido de passar 

a constar que a Ordem do Dia fosse entregue a todos os membros com a antecedência de pelo 

menos sete dias úteis sobre a data de início da sessão, salientando que era uma proposta que 

não ia contra a lei e ajudava muito na análise dos documentos. Disse ainda que na 

impossibilidade de isso acontecer, à medida que os documentos fossem estando prontos, 

fossem sendo enviados pois ajudava na análise desses documentos e facilitava o trabalho a 

todos os que não são profissionais da política. Finalizou referindo que por tudo aquilo que 

referiu gostaria de ver vertido no regimento essas propostas. -----------------------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal disse que embora fosse uma proposta 

bonita era um pouco utópica, na medida em que a dinâmica da remessa de documentos do 

executivo para a Assembleia Municipal, é sempre feita dentro dos prazos previstos na lei, em 

cumprimento da lei e que os documentos eram entregues aos Senhores Deputados no prazo 

legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Câmara Municipal que esclareceu que relativamente à proposta apresentada pelo PCP e ao 

que era a perspetiva da Câmara Municipal no cumprimento de prazos, que nada se opunha 

que se os documentos agendados estivessem disponíveis 2 semanas antes, não existia 

problema algum em enviar. Informou que no entanto, havia casos muito concretos em que 

não existia qualquer possibilidade e deu como exemplo o processo da ERSAR relativamente ao 

tarifário das águas, saneamento e resíduos. Disse que houve a necessidade de realizar uma 

sessão extraordinária para a discussão do assunto, que devido aos prazos legais de publicações 

e consulta pública, a única possibilidade de aprovação seria na sessão da Câmara Municipal da 

21 de dezembro. Concluiu dizendo que caso se aprovasse os dias propostos para a entrega de 

documentos, seria impossível cumprir a lei, no entanto não se opunha a que ficasse uma 

recomendação que, assim que fosse conhecida a agenda de trabalhos e os documentos fossem 

disponibilizados, pudessem ser enviados aos Senhores Deputados. -----------------------------------  

A Assembleia Municipal rejeitou por maioria com um voto a favor, a proposta 

apresentada pela bancada da CDU, relativamente ao prazo de 7 dias para a disponibilização 

dos documentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João Paulo 

Fernandes, que começou por dizer que no que diz respeito às faltas na Assembleia Municipal 

deve ser estendido também aos Senhores Vereadores cumprindo as regras da Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para esclarecer que 

os Senhores Vereadores não são obrigados a estarem presentes nas sessões, o que é 

obrigatório é ter um elemento que represente a Câmara Municipal na Assembleia Municipal.  

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

Taborda, que disse que a questão colocada anteriormente era muito pertinente e que era 

uma questão ética pois a partir do momento em que alguém assina o livro de presença 

deveriam permanecer até ao fim, salvo raras exceções. ------------------------------------------------     

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal terminou este ponto informando a 

Assembleia Municipal que iria pedir um parecer à ANMP sobre a proposta de alteração ao 

artigo 40.º. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Proposta de Revisão do 

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

Ponto 10 - Ramal da Lousã --------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara que começou por dizer que as notícias veiculadas eram de origem fidedigna e 

baseadas em informações das Infraestruturas de Portugal que acabavam por secundar os 

desenvolvimentos dos últimos meses. Disse que o mais relevante era o calendário apontado 

que estava dentro da cronologia que tinha sido apresentada, ou seja, que estivesse em pleno 

todo o sistema do ramal da Lousã que estavam previstos até final de 2021. ------------------------  

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

Simões, que começou por questionar se alguém presente na  sala acreditava no que acabava 

de ser dito. Disse que todas aquelas informações eram um jogar areia para os olhos das 

populações e uma tentativa de desmantelar de movimentos ou lutas que pudessem existir. 

Disse ainda que a posição do PCP em relação aquele assunto sempre tinha sido clara, era a de 

devolver o ramal à ferrovia nacional e deu por terminada a sua intervenção. ----------------------   

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 três 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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O Presidente da Assembleia Municipal 

 

____________________________________________ 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

 

1.ª Secretária 
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(Prof.ª Maria Etelvina Alves Fernandes Luís) 

 

2.º Secretário 

 

____________________________________________ 

(Eng.º Tec. António Salgueiro dos Santos) 

 

 


