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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA 

DO CORVO, REALIZADA DIA 27-12-2018  

 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito reuniu 

extraordinariamente 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 - Proposta - Projeto de alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e 

Outras Receitas do Município de Miranda do Corvo - tarifas de abastecimento de 

águas, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos - após pedido 

de parecer à ERSAR e discussão pública. -------------------------------------------------------  

Ponto 2 - Relatório n.º 2016/1747 - relativo ao controlo de endividamento e da 

situação financeira da administração local autárquica (Município de Miranda do 

Corvo), bem como os seus anexos. Para conhecimento ------------------------------------  

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

A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de substituição de 

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

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

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

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

- Deputado Nuno Filipe Ferreira Lopes, sendo substituído por José Miguel Ramos 

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

A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de suspensão de 

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

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

- Deputado João Pedro Fontes Branco, sendo substituído por Sandra Cristina de 

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

Ponto 1 - Proposta - Projeto de alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e 

Outras Receitas do Município de Miranda do Corvo - tarifas de abastecimento de 
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águas, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos - após pedido 

de parecer à ERSAR e discussão pública. -------------------------------------------------------  

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

Câmara, que depois de cumprimentar todos os presentes, prestou alguns esclarecimentos. 

Informou que o primeiro ponto da ordem de trabalhos estava à discussão na Assembleia 

Municipal nos termos legais e que tinha sido a principal razão do pedido da reunião para que 

pudesse entrar em vigor, no que toca às recomendações da ERSAR, já em 2019. Referiu que o 

processo seguiu o seu percurso normal nos serviços, no órgão Câmara Municipal e estava na 

Assembleia Municipal para que aquela se pronunciasse sobre a proposta do Projeto de 

alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de Miranda do 

Corvo, na componente das tarifas de abastecimento de águas, saneamento de águas residuais 

e gestão de resíduos urbanos. Disse que a argumentação foi oportunamente distribuída aos 

Senhores Deputados Municipais e iriam existir certamente questões de índole política que 

poderiam ser discutidas assim como dúvidas que pudessem ser colocadas de índole mais 

técnica e que, por esse facto, tinha tomado a liberdade de solicitar ao Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal que de forma muito breve e sintética, fosse explanado o conteúdo dos 

documentos pela colaboradora Dra. Sara Rodrigues, uma vez que esta foi a colaboradora que 

tinha estado mais de perto no processo, a quem agradeceu, assim como a todos os colegas 

envolvidos no projeto de alteração. Terminou e colocou-se á disposição para responder a 

todas as questões que os Senhores Deputados achassem por bem colocar. -------------------------   

O Presidente de Câmara solicitou que a Técnica Superior Sara Rodrigues fizesse uma 

pequena apresentação do projeto de alteração e após uma breve explicação dos documentos 

o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu novamente a palavra ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal que disse que sem prejuízo de poder responder posteriormente às 

questões que lhe fossem colocadas, acrescentou que com aquela atualização, o Município iria 

assegurar no conjunto dos três subsistemas, águas, saneamento e resíduos, uma recuperação 

da ordem dos 80% de custos, ou seja, mesmo assim ainda iria subsidiar 20%. Referiu que para 

que se chegue ao limiar para garantir acessos a Fundos Comunitários, foi assinada uma 

declaração de compromisso que iria chegar aos 90%, e que será necessário por um lado 

melhorar os sistemas tornando-os mais eficientes, por exemplo na questão da água seria 

fundamental o combate às perdas, o que tem vindo a ser feito. Disse que por outro lado, 

deverão trabalhar bem a questão da educação ambiental, uma vez que se nota que em 

Miranda do Corvo havia muita produção de resíduos sólidos urbanos, embora se tenha 

melhorado mas muito pouco e que as pessoas continuavam a não fazer a reciclagem, a 

colocar nos contentores dos resíduos matéria orgânica, que poderia não ir para o aterro e isso 
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reflete-se nas tarifas. Disse ainda que já se verificava uma evolução da parte da ERSAR, pois 

antes os 90% de recuperação de custos era isolada por subsistema, ou seja, era exigido 90% de 

recuperação no setor da água, 90% no saneamento assim como nos resíduos. Disse que existia 

já uma melhoria significativa, pois já estavam a agregar água e saneamento para considerar 

os tais 90% de recuperação. Referiu que com o número de utentes e cobertura existentes no 

saneamento, era praticamente impossível garantir os 90% isoladamente, o que implicaria o 

pagamento de tarifas completamente insuportáveis por parte dos munícipes. Frisou que o 

balanço de se poder recuperar na água para equilibrar com a questão do saneamento, esse 

caminho já estava a ser feito pela ERSAR, no sentido de que a recuperação de custos seja de 

90% no conjunto dos dois subsistemas, água e saneamento, ou seja, poder-se-ia ter uma 

recuperação de custos acima dos 90% na água e no saneamento um pouco abaixo, para que se 

chegue aos 90% no global. Disse ainda que a fatura que todos pagam engloba os três sistemas 

e nos resíduos tinha-se feito um trabalho de atualização de tarifas desde há algum tempo que 

anda perto dos 100%. Salientou que em termos globais com os documentos que dispunham, 

com base em valores de 2017, tinha-se um custo global dos três setores de 1,95 milhões de 

euros/ano, incluindo os valores de faturação que se entendia como corretos na questão do 

litígio que existia com as Águas do Centro Litoral. -------------------------------------------------------   

Acrescentou que aquilo que tinha sido o comparativo com o tarifário previsto na 

agregação de municípios, verifica-se que este é mais favorável para os consumidores. Referiu 

que a agregação acarretaria ainda outros problemas, as decisões em termos de tarifários 

deixariam de estar nas mãos dos municípios e entende haver riscos elevados de uma possível 

privatização. Disse ainda que o Município de Miranda do Corvo não foi o único a não avançar 

para o processo de agregação, muitos outros não o tinham feito, por todos os riscos 

enumerados, entre outros, e decidiram seguir outro caminho, com cautelas e que dá outro 

tipo de segurança em termos daquilo que eram os interesses do Concelho de Miranda do 

Corvo. Terminou por referir que na Câmara Municipal aquela proposta tinha sido aprovada por 

unanimidade à semelhança do que aconteceu quando tinha havido uma revisão do tarifário 

com o anterior executivo, que não tinha sido fácil pois os aumentos tinham sido muito 

superiores em termos percentuais, tinha sido uma decisão política também muito difícil e que 

foi tomada por unanimidade pelos dois órgãos autárquicos, Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, iniciou a sua intervenção referir que ponto 1 

refere que o regulamento um desempenho mediante por excesso de gastos, pelo que 

questionou se mesmo com este aumento a redução de gastos apenas irá ser mediana. Disse 
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que relativamente às medidas, o documento menciona que estas têm em vista a redução dos 

gastos, aumento da eficiência e a não penalização deliberada dos utilizadores, mas que 

curiosamente o ponto 4 refere que apesar dos aumentos não irá existir qualquer investimento 

nos serviços de água e resíduos em 2019. Assim, disse que apesar dos serviços se encontrarem 

a nível satisfatório, não entende e gostava de ser esclarecido, ou seja, aumenta-se porque 

basicamente não se cobrem as despesas, mas também não vai haver investimento nem nas 

águas nem nos resíduos. Concluiu questionando se ia pagar mais, mas continuar a ter o 

mesmo. Depois disse que no ponto 6 refere que os tarifários sociais não serão assegurados 

pelo Município, pelo menos de forma explícita, mas depois refere o contrário, ou seja, que os 

tarifários são assumidos pelo Município. Disse que também gostaria de ver essa dúvida 

esclarecida. Relativamente ao documento “Alteração ao regulamento de taxas, preços e 

outras receitas”, nomeadamente na página 2 do anexo 1, disse que gostaria de ser 

esclarecido uma vez que existem ainda munícipes que têm falta de pressão, os quais se viram 

obrigados a comprar bombas para aumentar a pressão, o que por consequência aumentava a 

conta da eletricidade e que estes, passariam a ser duplamente penalizados. Posto isto, 

questionou se o executivo achava que o benefício desses munícipes não era ultrapassado 

pelas taxas que lhe eram imputadas e iriam ainda ser aumentadas. Depois disse que no 

capítulo III, “Pressupostos e Condicionantes”, eram propostas de aumentos para 2019, taxa de 

recursos hídricos e a taxa de gestão de resíduos, por isso questionou se já estava incluído na 

parte anterior, ou se era algo á parte, ou seja, perguntou se eram duas taxas novas e 

diferentes das mencionadas ou se já estavam incluídas. ------------------------------------------------   

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

Ferreira, que depois de cumprimentar todos os presentes, agradeceu à técnica Dr.ª Sara 

Rodrigues, salientando que esta tinha procurado explicar aquilo que tinham sido as alterações 

ao regulamento. Depois estabeleceu duas premissas que achava fundamentais e achava que 

todos davam como fatos. Disse que em primeiro lugar, já à alguns anos, existiu um esforço 

por parte das entidades no sentido de regularizar ou fazer o encontro entre aquilo que eram 

os custos da água para os municípios e aquilo que os municípios cobram e que isso não era 

uma novidade era uma situação recorrente. Em segundo lugar disse que o Senhor Presidente 

quando se candidatou vitoriosamente na primeira eleição, assim como na última, tinha como 

base daquilo que era a sua candidatura um conjunto de premissas para o município, e 

mencionou: ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

“redução dos custos da água estava no programa eleitoral e tinha sido assim que se 

tinha apresentado aos mirandenses; ------------------------------------------------------------------------  
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Revisão do regulamento de taxas, redução do custo da água e enquadrava isso numa 

lógica de apoio às famílias e de atratividade do concelho para as famílias; ------------------------  

Construção de saneamento para todas as pessoas e que enquanto não houvesse 

saneamento em todo o concelho não existiriam custos supérfluos por parte do município, mas 

a conclusão a que chegava era que o que era proposto era um aumento de 33% do custo da 

água para os próximos 3 anos e metros de saneamento no projeto do município não era dado 

a conhecer, logo, o que era proposto era precisamente o contrário daquilo que havia sido 

prometido a todos os mirandenses com o aumento do preço da água e o investimento nos 

sistemas da água eram inexistentes.  -----------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que todos eram a favor da implementação de medidas e gostaria que 

Miranda fosse um exemplo na evolução tecnológica, das smart cyties e de modelos que 

existem na redução dos custos ambientais e dos custos com a água, mas essas medidas não 

apareciam e verificava-se apenas um aumento, um aumento criticável. Por fim, questionou 

sobre qual era o aumento de fato, dos custos que se iriam ter com a água, com o saneamento 

e com os outros serviços, não face à agregação, mas face ao passado, pois o que importava às 

famílias mirandenses é quanto é que pagavam naquele momento e quanto iriam pagar a partir 

do início do ano. Concretamente questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre qual era a 

variação de custos para 2019, 2020 e 2021, escalão a escalão, quanto se iria pagar mais, se 

haveria algum custo que reduzisse e qual seria a redução relativamente aos apoios concedidos 

no âmbito das famílias numerosas e no âmbito das organizações sem fins lucrativos. Terminou 

por dizer que entendia a opção relativamente à questão da agregação, que no distrito 4 

concelhos não tinham entrado para a agregação e portanto gostaria de saber quais eram as 

vantagens em não o fazer. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes começou por dizer que as escolas de Miranda do 

Corvo talvez pudessem fazer campanhas de sensibilização aos adultos relativamente à 

reciclagem dos produtos sendo o exemplo e futuro do concelho. Disse que a verdade é que 

quem utilizava os contentores da Câmara Municipal depara-se com todo o tipo de lixo e que 

como é evidente traduz-se em custos para o município. Salientou que também seria bom que 

o município seguisse o exemplo das escolas e fizesse campanhas junto da população, 

colocando mais contentores para a separação de lixo e sensibilizar as pessoas que preservação 

do ambiente era fundamental. Disse ainda que tinha ouvido com atenção a intervenção da 

Técnica e relativamente aos objetivos; recuperação gradual dos custos, harmonizar o tarifário 

dos municípios e maior eficiência dos serviços, o Senhor Deputado Carlos Marta já tinha 

tocado no assunto, mas gostaria de reforçar que se não existia investimento como poderia 
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haver aumento da eficiência dos serviços. Disse que relativamente à recuperação dos custos, 

poderia ser possível uma vez que aumentavam as taxas a serem pagas por todos os munícipes. 

Propôs ainda que deveria haver uma maior sensibilização junto da população, nomeadamente 

no que toca a sobrantes de relva e arbustos dos jardins, pois são muitos os munícipes que não 

sabem o que fazer e não sabem que existem mecanismos de recolha desses resíduos. Por fim, 

tal como o Senhor Deputado Carlos Marta, também ele queria ver esclarecida a questão dos 

tarifários sociais serem ou não financiados pelo município.  -------------------------------------------   

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

depois de cumprimentar todos os presentes e relativamente à matéria em debate perguntou 

ao Senhor Presidente da Câmara como justificava a atualização dos valores tarifários dos 

serviços das águas para o ano 2019. Perguntou também como se poderia melhorar em 

concreto a recuperação dos custos com as águas residuais tendo em conta que não havia 

investimento em saneamento previsto, de acordo com a proposta apresentada. Relativamente 

à exposição do Senhor Presidente, nomeadamente nos custos da água comparativamente com 

os custos que seriam tidos em caso de agregação, disse que este não referiu os custos dos 

aumentos dos mesmos tarifários sem ter em conta os valores da agregação, mas efetivamente 

os valores reais que no momento se encontravam a pagamento. Disse que seria importante 

para além de apenas a apresentação dos dois quadros, ter-se incluído um terceiro com os 

valores atuais para assim se poder melhor perceber qual é que seria o aumento concreto 

estimado. Relativamente áàopção da não agregação com outros concelhos referente aquela 

matéria perguntou qual o motivo principal que tinha levado o Senhor Presidente a optar por 

não aderir, referindo alguns riscos, como uma possível privatização, deixar de haver controlo 

na aplicação das tarifas assim como e segundo o ponto de vista do Senhor Presidente, a opção 

pela não agregação tinha a ver com outro tipo de segurança em relação aos interesses do 

concelho, por isso a Senhora Deputada manifestou interesse em saber em concreto a que 

riscos o Senhor Presidente se referia, a que controlo e segurança no que respeita aos 

interesses do concelho. Por fim, a Senhora Deputada disse que segundo informação que 

detinha existiam fundos comunitários para distribuir pelos concelhos que aderiram à 

agregação e que com relação aos municípios que decidiram não aderir, haveria certamente 

algum tipo de investimento, certamente menor. Disse que uma vez que o que a administração 

central pretendia era efetivamente conduzir à agregação e que de acordo com o Senhor 

Presidente também conduziria à privatização e porque sempre lhe tinha parecido que o 

Senhor Presidente era contra a privatização desse tipo de serviços, perguntou se o Municipio 

ao não aderir, colocava em causa o investimento que poderia ser definido aos Municípios que 

optassem efetivamente pela não agregação. Disse ainda que era um medo que tinha porque 
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era preciso efetivamente investimento e do ponto de vista técnico o município precisava mais 

de 13 milhões de investimentos a fazer no concelho no total de águas, saneamento entre 

outros, logo, se faltavam 13 milhões, não estava previsto investimento e se os fundos 

comunitários estavam já definidos para os Municípios agregados, perguntava onde se ia buscar 

o dinheiro pois na sua opinião não era à custa do aumento de 33% do valor estimado da água.   

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

depois de cumprimentar os presentes começou por dizer que a sua intervenção ia ao encontro 

de outras já feitas, nomeadamente a do Senhor Presidente da Câmara, que disse que se fazia 

pouca reciclagem no concelho, ou à do Senhor Deputado José Taborda referiu que deveriam 

ser colocados à disposição mais contentores para reciclagem. Disse que no que diz respeito à 

sua aldeia, falta o contentor de papel, o que obriga os habitantes a deslocar-se à aldeia 

vizinha ou a Miranda, pelo que solicitou que lá fosse colocado um contentor de papel. 

Perguntou ainda, e uma vez que Lobazes não tinha saneamento, se a autarquia tinha alguma 

intenção em reduzir o preço da limpeza das fossas suportadas pelos munícipes. ------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Sandra Pereira, que 

depois de cumprimentar os presentes, começou por dizer que na sua aldeia foram colocados 

ecopontos o que facilitava a vida dos habitantes uma vez que deixaram de andar pelas outras 

aldeias para fazer a reciclagem, no entanto, a população não tinha sido informada da 

colocação dos mesmos. Sugeriu ainda que fosse feita junto da população mais velha ações de 

esclarecimento sobre como se faz e quais os benefícios de se fazer reciclagem. ------------------  

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

Câmara, que começou por dizer que algumas das questões tinham sido abordadas em 

diferentes intervenções, pelo que iria responder de forma transversal e agrupada. 

Primeiramente emitiu a sua opinião e que acreditava que muitas pessoas o defendiam. Disse 

que o sistema de águas de Miranda do Corvo tinha um défice de exploração de cerca de meio 

milhão por ano, tal como outros municípios, e o caminho deveria ser, à semelhança do que 

existia nas tarifas da energia, tarifário único e igual para todos a nível nacional. Referiu que 

era simples realizar esses cálculos, bastava alargar a fórmula do cálculo feito concelho a 

concelho no país inteiro para todas as entidades gestoras e caso uma EPAL desse lucro, o 

mesmo iria para um fundo de equilíbrio. Frisou que em municípios onde houvesse prejuízo, 

esse município seria compensado e que portanto, deveria existir um tarifário único a nível 

nacional com um mecanismo de compensação entre entidades gestoras, sendo um modelo que 

defendia. Disse que aquele era o caminho que achava que o governo deveria seguir, por uma 

questão do princípio de igualdade entre toda a população, porque custava ouvir intervenções 

de governantes quando diziam que só haveria fundos comunitários se a entidade gestora e os 
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municípios fizessem a recuperação de fundos. Referiu que se para Miranda do Corvo era 

difícil, tornava-se ainda pior para concelhos como a Pampilhosa da Serra, Góis ou Arganil, que 

são territórios muito vastos mas de baixa densidade populacional, fazer essa recuperação de 

custos, a não ser que praticassem tarifários muito superiores aos que se praticavam em 

grandes cidades. Disse que se assim fosse, e disse que acreditava que esse deveria ser o 

caminho, seria igual para todos e certamente concelhos como Miranda do Corvo iriam usufruir 

desse fundo de compensação de equilíbrio nacional, ou seja, ia-se lá buscar aquilo que fazia 

falta para equilibrar e criar justiça em termos de valorização do interior. -------------------------   

De seguida referiu-se às intervenções relativamente ao investimento, no cálculo das 

tarifas havia uma componente de amortização de investimentos feitos pela Câmara de 

saneamento e renovação da rede de águas. Deu como exemplo, que se se realizasse uma obra 

em 2019 a mesma não entrava nas contas no próprio ano, pois se assim fosse desequilibraria 

completamente as tarifas. Disse que era feita uma contabilização percentual ao longo de 

alguns anos de amortização do mesmo investimento. Sobre os investimentos a realizar disse 

que havia investimentos extremamente prioritários e que tinham de ser honrados e 

executados, embora não fosse possível executar os 12 milhões de euros que estavam 

identificados para todo o concelho como necessários. Disse que todas essas ligações que 

tinham sido feitas ao longo dos anos, em que não foi revisto o tarifário, tinham acarretado 

grandes custos, uma vez que se tinha passado a pagar a água às Águas do Mondego, agora 

Águas Centro Litoral, sendo essa uma das razões da necessidade da revisão do tarifário. Disse 

ainda que os custos aumentaram na medida em que aumentou quer a rede de abastecimento, 

quer o consumo de água, assim como as ligações de saneamento.------------------------------------   

Quanto aos riscos da agregação, disse que prendia-se com a questão de perder o 

domínio de um setor estratégico para Miranda do Corvo, como já tinha acontecido em 

tempos, quando se entregou a ETAR de Miranda às Águas do Mondego que acabou numa 

sobrefaturação e no processo em contencioso jurídico. Referiu que se a agregação fosse o 

caminho a seguir poderia trazer graves consequências para a população de Miranda do Corvo, 

com aumentos exponenciais de quase 50%. Relativamente ao financiamento comunitário para 

obras, disse que estava aberto um aviso para as situações de agregação, sendo que existiam 

no processo algumas situações questionáveis, tais como apenas um município apresentar uma 

única candidatura para realizar obras em todos os municípios agregados, uma vez que as 

entidades ainda estavam numa fase de constituição. Disse que um outro risco era o valor que 

estava previsto, pois era apenas uma pequena parte das necessidades avaliadas para todos os 

concelhos. Referiu que esta era a oportunidade de o município continuar a chamar a si aquilo 

que são os investimentos, nomeadamente os que estavam contratados em alta, muitos ainda 
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não tinham sido concretizados, e tinham sido eliminados dos contratos de concessão. 

Salientou que é certo que não havia durante o presente mandato capacidades para fazer 

todos os investimentos previstos, mas entendia que existia um horizonte temporal até 

2025/2026 para tentar fechar o sistema. ------------------------------------------------------------------   

Por fim, informou que a ERSUC tinha aumentado a rede e a oferta de ecopontos e no 

caso o concelho teve direito a oito, mas que entendia que não era suficiente para abranger 

todas as aldeias.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria com um voto contra do líder da bancada 

da CDU, sete abstenções dos Deputados da bancada do PSD e 15 votos a favor, da Deputada 

da Bancada do CDS, dos Deputados da Bancada do Partido Socialista e do Presidente da 

Assembleia Municipal, o Projeto de alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e Outras 

Receitas do Município de Miranda do Corvo, no que diz respeito às tarifas e taxas de 

abastecimento de águas, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos, tendo 

sido aditado o complemento previsto no ponto 5 das recomendações da ERSAR, bem como 

aprovar a respetiva fundamentação económico-financeira. --------------------------------------------  

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

apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------------------------------------------------------  

”Não fiquei totalmente esclarecido, de qualquer modo fiquei a perceber, não quer 

dizer que tenhamos munícipes de primeira e de segunda, mas pelo menos aldeias que vão 

pagar o custo da interioridade, digamos assim, continuam sem contentores. Tendo em conta 

que os serviços de abastecimento de água continuam a não chegar em condições satisfatórias 

a todos os munícipes e este aumento de taxas não vai resolver este problema pois tal como é 

referido não se prevê qualquer investimento neste serviço para o ano de 2019, tendo também 

em conta que em relação ao serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos é altamente 

deficitária neste momento, tanto em número de contentores quer nas condições higiénicas 

dos locais onde os mesmos estão implantados, não se vislumbra também investimento. Não 

nos parece justo o aumento de taxas destes serviços sem a real melhoria dos mesmos como 

tal, não é previsto, a CDU vota contra.“ -------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - Relatório n.º 2016/1747 - relativo ao controlo de endividamento e da 

situação financeira da administração local autárquica (Município de Miranda do 

Corvo), bem como os seus anexos. Para conhecimento ------------------------------------  

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

Câmara, que informou que o documento era a última versão do relatório da Inspeção Geral de 

Finanças, que de forma rotineira procedem a essas inspeções. Disse que o documento era 

relativo ao período 2012/2014 e também tinha sido apresentado na Câmara Municipal. Disse 
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ainda que tinha solicitado aos serviços relativamente a cada uma das oito recomendações que 

constavam no relatório que fizessem um apanhado do que tinha sido feito em torno dessas 

mesmas recomendações e em síntese o que lhe era transmitido pelos serviços era que, ou 

ainda no decorrer do período 2012/2014 algumas destas situações já tinham sido corrigidas, 

ou foram sendo corrigidas em termos daquilo que foram sendo as práticas dos serviços. Disse 

que referiam-se a situações relativas a amortizações que não estavam ainda bem e que após 

recomendações do ROC e também do relatório parcelar a que se foi tendo acesso ao longo dos 

anos, os serviços foram corrigindo e melhorando. Disse que entendia que havia um balanço 

extremamente positivo naquilo que tinha sido o empenho dos serviços ao longo dos anos na 

procura de melhoria sistemática de todas as situações, admitindo ainda que pudesse existir 

uma ou outra situação que ainda não estivesse cabalmente sanada. Referiu que a primeira 

recomendação tem a ver com regularização ao nível da informação contabilística de faturas, 

a questões das águas que estavam nas previsões e a investimentos financeiros relativos à 

participação no capital da AREAC que também já tinha sido regularizado. Informou que havia 

algumas dívidas que estavam omissas na contabilidade à época, mas que também tinham sido 

regularizadas e nas recomendações seguintes a mesma coisa, por exemplo a recomendação 6 

também tinha sido reportado à DGAL a informação sobre as referidas entidades. Referiu que 

esse documento foi elaborado pelos serviços e que resumia cada uma das oito recomendações 

da IGF, de forma muito clara e objetiva traduzindo aquilo que era o trabalho dos serviços na 

procura incessante de melhoria e que há que reconhecer esse trabalho. ---------------------------   

A Assembleia Municipal tomou conhecimento do Relatório n.º 2016/1747, e dos seus 

anexos, relativo ao controlo de endividamento e da situação financeira da administração local 

autárquica (Município de Miranda do Corvo), bem como da informação prestada pelos serviços 

da Área Financeira, Património e Aprovisionamento e da respetiva Chefia da Divisão 

Administrativa e Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------  

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 dezanove 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. ----------------------------  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

____________________________________________ 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 
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1.ª Secretária 

 

_____________________________________________ 

(Prof.ª Maria Etelvina Alves Fernandes Luís) 

 

2.º Secretário 

 

____________________________________________ 

(Eng.º Tec. António Salgueiro dos Santos) 

 

 


