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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 27-09-2018  

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 29.06.2018 -------------------------   

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião extraordinária de 10.08.2018 ------------------  

Ponto 4- Intervenção do Público -----------------------------------------------------------------  

Ponto 5 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

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

Ponto 6 - 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 7 - Lei-quadro de transferência de competências para as autarquias locais e 

para as entidades intermunicipais. Para conhecimento ------------------------------------  

Ponto 8 - Posto público de abastecimento elétrico de veículos. Deliberação de 

Câmara de 03.08.2018 -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Pagamento de despesas de representação ao Dirigente Intermédio de 2.º 

Grau para a Divisão de Urbanismo e Projetos. Deliberação de Câmara de 

21.09.2018 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Da empresa "LCA - Leal, Carreira e Associados SROC", a enviar parecer 

sobre a posição financeira do Município, relativamente ao 1.º semestre de 2018. 

Deliberação de Câmara de 21.09.2018 ---------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Lançamento da derrama a cobrar no ano de 2019. Deliberação de 

Câmara de 21.09.2018 -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Fixação da Participação Variável no IRS a vigorar em 2019. Deliberação 

de Câmara de 21.09.2018 -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 13 - Fixação das Taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 

2019. Deliberação de Câmara de 21.09.2018 -------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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 Carlos Simões da Silva, sendo substituído por José Miguel Ramos Ferreira; -  

- Deputada Verónica do Nascimento Simões, sendo substituída por Ricardo Jorge 

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

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; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 29.06.2018. ------------------------  

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

A Senhora Deputada Rita Santos apresentou as seguintes correções à ata: Ponto 6 – 

pág. 19 linha 1 “ A Senhora Deputada Rita Santos cumprimentou todos os presentes e, 

relativamente à análise que fez à “Carta Aberta”, disse não lhe parecer plausível ou 
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aceitável, tendo em conta os apoios atribuídos pela Câmara Municipal de Miranda do Corvo às 

coletividades do concelho, que, desde logo no início da referida “Carta Aberta” e ainda que 

se trate de uma carta-circular, a mesma deva ficar sem resposta por parte da Câmara 

Municipal, sob pena de a parte ser considerada como o todo. Refere ainda a Senhora 

Deputada Rita Santos que existem mesmo alguns considerandos que a Câmara Municipal não 

deveria acolher, repudiando-os, porquanto o Município de Miranda do Corvo apoio e muito as 

coletividades e que, fazendo parte do executivo municipal num passado recente (ainda que 

em substituição), não se revia naquele conteúdo” e Ponto 9 – pág. 20, linha 35 em diante 

falta a intervenção da Líder da Bancada do CDS-PP, a Senhora Deputada Rita Santos e a 

respetiva resposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------------     

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

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

Os Deputados Ricardo Jorge Rodrigues Soares, José Mário Quaresma Gama e Marisa 

Manuela Simões Pedroso, não participaram na votação da ata uma vez que não estiveram 

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

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião extraordinária de 10.08.2018 ------------------  

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

O Senhor Deputado José Mário Gama, cumprimentos todos os presentes e porque a 

sua intervenção não havia sido extratada por não estar audível, apresentou de forma sucinta 

o que tinha proferido na altura sobre o único ponto da sessão, que a Bancada do Partido 

Socialista votava a favor mas no entanto solicitava à Exmª Srª Drª Marilene Rodrigues que 

prestasse alguns esclarecimentos do procedimento para que todas as dúvidas sobre o mesmo 

se pudessem esclarecer. --------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Deputada Rita Santos interveio para dizer que embora tenha sido uma 

reunião breve surgiram algumas dúvidas que prontamente foram esclarecidas pela Drª 

Marilene. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

Os Deputados Ruben Jordão Soares Fernandes, Joana Marçalo de Paiva, José Filomeno 

Albertino Taborda da Costa Fernandes, José Miguel Ramos Ferreira, Carlos Alberto Marta 

Ferreira, Fernando Ferreira Araújo e Nancy Isabel Lopes Rodrigues não participaram na 

votação da ata uma vez que não estiveram presentes na referida reunião. -------------------------  
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Ponto 4- Intervenção do Público -----------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Jorge Silva, que 

depois de cumprimentar todos os presentes começou por se referir às condições em que se 

encontra a Estrada do Lombo em Casais de São Clemente. Informou que existem vários 

acidentes quer com pessoas, quer com veículos, e que as pessoas que circulam ali têm muita 

dificuldade por ser uma estrada muito íngreme e muito perigosa. Disse que lhe foi dito por 

várias vezes que apenas se poderia resolver o problema após a instalação do saneamento. -----  

O munícipe terminou questionando se haveria algum projeto para resolver a situação 

que considerava muito urgente. -----------------------------------------------------------------------------    

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Paulo Fachada, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, voltou a referir a questão na Rua do Lombo e o 

saneamento considerando-o absolutamente fundamental, referindo também os estragos que 

as condições da estrada provocam nos automóveis assim como os acidentes ocorridos com os 

habitantes. Relativamente às águas pluviais, referiu que a Câmara deveria tomar alguma 

atitude em relação às zonas de limpeza uma vez que tal não tem acontecido. --------------------   

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

depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou um convite para a exposição sobre o 

Ramal da Lousã, a qual terá início a 28 de setembro, intitulada “Cartoons pelo Ramal – Humor 

Negro”. Informou que os cartoons foram publicados ao longo do tempo pelo Jornal Trevim”, 

assim como de algumas ações junto das escolas para alguma consciencialização dos alunos 

para aquela questão. Referiu-se também à Senhora Carmelinda Gomes, conhecida como 

Cármen de Figueiredo. Disse que foi uma ilustre mirandense, mas que foi votada ao 

esquecimento, tendo inclusivamente sido colaboradora no “Jornal o Século” e “Jornal de 

Notícias”. Informou que da sua obra como novelista e contadora de histórias, foi em 1954 

“Prémio Literário Ricardo Malheiros” conferido pela Academia das Ciências com a obra 

“Criminosa”, encontrando-se o seu espólio numa biblioteca em Guimarães. Referiu que o 

nome de Cármen Figueiredo foi sugerido numa reunião da Comissão de Toponímia para uma 

artéria da vila prestando-lhe assim a devida e justa homenagem. ------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe António Pires, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por referir que após a compra de um 

terreno para construção nas Cerdeiras o vedou e de seguida o município, para demolir uma 

casa vizinha danificou toda a vedação não deixando qualquer marca de extrema de terreno 

para que se possa demarcar. Informou que a situação já se arrasta há três anos e ainda não 

repuseram as marcas no terreno. ----------------------------------------------------------------------------   
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De seguida o Presidente da Assembleia Municipal de a palavra à Senhora Vice-

presidente, que depois de cumprimentar todos os presentes, informou que o saneamento dos 

Casais de São Clemente estava candidatado e que inclusivamente numa das últimas sessões de 

Câmara foi referido pelo Senhor Presidente da Câmara que o saneamento em Casais de São 

Clemente era uma prioridade e brevemente haveria uma resposta da candidatura. Disse que 

na sua opinião era uma estrada com necessidade de intervenção quer houvesse ou não lugar a 

saneamento. Relativamente à limpeza das bermas, valetas, sarjetas, disse que estas são da 

responsabilidade da Junta de Freguesia vertida no Protocolo de transferências de 

competências das Juntas de Freguesia. Relativamente ao convite do Senhor Mário Sol, 

informou que todos os Vereadores e Deputados Municipais já o haviam recebido, mas que ao 

mesmo tempo iria decorrer a receção à Senhora Secretária de Estado da Igualdade em 

Semide, o que impedia que todos estivessem presentes, mas que com certeza a Câmara 

Municipal far-se-ia representar na inauguração da exposição. Quanto à Senhora Carminda 

Gomes, disse que acreditava que a homenagem se faria a seu tempo. Por fim dirigiu-se ao 

Senhor António Pires para lhe solicitar que deixasse o seu contato telefónico para que o 

pudesse contatar, pois iria tentar perceber o que se havia passado e comprometia-se a 

responder-lhe assim que tivesse uma resposta. -----------------------------------------------------------   

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal de a palavra  ao Deputado José 

Miguel Ramos, que depois de cumprimentar todos os presentes e na sequência do que havia 

sido dito sobre o saneamento dos Casais de São Clemente ser uma prioridade, perguntou 

como é que em 2016 e 2017 o Orçamento da Câmara Municipal previa mais de 200 mil euros 

para a execução da obra e no ano em curso desaparecia do cabimento orçamental. -------------   

Ponto 5 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

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

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou a sua intervenção com uma sugestão de 

boas práticas na área da informática relativamente à página do município, ao tipo de notícias 

ali existentes, da sua pertinência e dos “sítios” na página onde determinados assuntos podem 

ser consultados. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal de a palavra à Deputada Nancy Rodrigues, que 

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

“Queremos felicitar Miranda do Corvo e os concelhos vizinhos assim como a Dueceira 

como entidade promotora pelo reconhecimento da mesa – Terras da Chanfana como uma das 

7 Maravilhas à Mesa. Esta premiação e reconhecimento que para além da valorização do 

território, do património e da comunidade pode ser mais uma potenciadora de turismo e do 
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desenvolvimento local que não podemos desperdiçar. Como sabem, alguns dos produtos que 

compõem esta Mesa são só por si marcas que alavancaram e fortaleceram o potencial do 

projeto, mas que estão por natureza afetos aos seus concelhos. Miranda, já que não via os 

seus produtos integrados, tem agora de tirar partido deste potencial final que é o prémio, 

mas também tirar partido de conceitos e património cujas fronteiras se abriram. Somos todos 

Serra da Lousã, temos vinho, chanfana, mel, trilhos e o Mosteiro é efetivamente o nosso 

património. Os prémios são acontecimentos efémeros, se não potenciados e materializados 

através de ações e investimento tem um tempo de vida e caem no esquecimento, assim como 

não se refletem no desenvolvimento local. Para dar continuidade a este trabalho tem de 

haver uma estratégia concertada a nível local e intermunicipal em que não podemos esquecer 

os nossos produtos endógenos. Perguntamos à Senhora Vice Presidente se existe alguma 

estratégia e se está pensada alguma iniciativa para o futuro. Muito Obrigada.” -------------------   

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

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

“Foi com enorme satisfação que vi publicada em Diário da República a resolução 

219/2018 que aprova as diligências necessárias para dar continuidade às obras de restauro do 

Mosteiro de Santa Maria de Semide, dando por isso cumprimento ao projeto existente. É sinal 

de que esta Assembleia e este Executivo estão a trabalhar e determinados em levar por 

diante este processo. A Assembleia Municipal de Miranda do Corvo plenamente alinhada com 

a resolução da Assembleia da República e que conta desde já com o compromisso do Doutor 

Miguel Baptista enquanto Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, em que esta 

autarquia comparticipa a terceira e última fase das obras de reabilitação deste importante 

monumento. Está de parabéns este executivo pela opção tomada, assim como os Deputados 

desta Assembleia Municipal pelo trabalho demonstrado e que surte efeito em Lisboa. Mas, e 

existe sempre um mas, isto é apenas uma batalha ganha até á vitória final há ainda um longo 

caminho a percorrer para o qual temos que estar preparados e não podemos abrandar ou 

desleixar. Se não lutarmos por aquilo que é nosso dificilmente mais alguém o fará. A vitória 

que se pretende em todo este trabalho é a mesma que se obteve no passado dia 16 de 

setembro com o mais recente concurso nacional de 7 Maravilhas à Mesa com a mesa Terras da 

Chanfana. A chanfana como mote desta vitoriosa candidatura e aglutinadora de concelhos 

uma vez que a sua promotora foi a Dueceira provando que a união faz a força. A Câmara 

Municipal de Miranda do Corvo como associada da Dueceira e terceira nesta candidatura teve 

um papel ativo preponderante. Se em 2011 no concurso 7 Maravilhas da Gastronomia a 

chanfana não foi eleita uma das 7 maravilhas ficou aberto o apetite, volvidos sete anos o 

desfecho foi bem diferente e ainda bem. Com este concurso a chanfana foi reconhecida como 
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prato de eleição e o Mosteiro de Semide reconhecido nacionalmente como o berço da 

chanfana. E o cenário escolhido para esta candidatura pois não poderia ser outro que não o 

nosso mosteiro. Presto com isto o devido e necessário reconhecimento aos restantes produtos 

que compõem esta mesa, mas com todo o respeito quero particularizar o Mosteiro de Santa 

Maria de Semide pela imagem brilhante com que levou o nosso município ao país e ao mundo. 

Todos estes acontecimentos nos deixam orgulhosos do nosso município mas simultaneamente 

acresce a nossa responsabilidade. Responsabilidade em manter a imagem que foi transmitida 

aos milhões de pessoas e a responsabilidade em fazer mais e melhor dotando o nosso 

concelho de melhores condições para quem nos visita ou quem sabe quem decide ficar por cá. 

Aproveito este fato finalizando e transmitindo uma mensagem que no ano de 2017 cerca de 

1000 pessoas visitaram o Mosteiro de Santa Maria de Semide. Em 2018, e à data, mais de 500 

pessoas o fizeram. Se pretendermos continuar este trabalho de promoção e divulgação do 

nosso património, atraindo cada vez mais visitantes à nossa terra, urge a realização de um 

investimento. Para além da já terceira referida fase de obras no mosteiro há ainda a 

reabilitação da cobertura da igreja e dos seus altares laterais, requalificação do passal e não 

menos importante a constituição da tão aguardada ZEP, e a elevação do Mosteiro de Santa 

Maria de Semide a Monumento Nacional, não merece menos que isto. Muito obrigado pela 

atenção”----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

“A minha intervenção vem no sentido de destacar mais um ano em que foi conseguida 

a aposta na área da educação com o aumento dos apoios aos alunos do concelho e às 

respetivas famílias. Este é um destaque que merece sempre ser dado considerando sempre 

também o objetivo da igualdade de oportunidades de acesso ao ensino, um direito 

constitucional que deveria ser garantido na totalidade pelo nosso Estado, a acesso a um 

ensino público, universal e gratuito e às medidas que o governo implementa, o complemento 

feito pelo Município de Miranda é de uma enorme utilidade para as famílias mirandenses. 

Destaco a questão da oferta dos livros de fichas a todos os alunos do 1º ciclo do concelho, um 

investimento que foi superior a 12000 euros e que foi executado em comércio local do 

concelho, ou seja, foram dois benefícios numa iniciativa só. Não só dotamos os alunos destes 

livros de fichas que não estão contemplados nas medidas governativas existentes, que apenas 

oferecem os manuais escolares aos alunos do 1º ciclo, mas além de fornecer estes livros de 

fichas o executivo acabou por beneficiar o comércio local ao adquiri-los nas livrarias do 

Município. De salientar que este apoio ocorre pelo 3º ano consecutivo sendo que apenas num 

primeiro momento garantia a distribuição gratuita dos livros ao 1º ano e desde logo o 
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Município se prontificou a complementar essa oferta com os livros de fichas e com os manuais 

escolares e livros de fichas para os alunos do 1º ciclo. Esta é uma medida que ajuda muito as 

famílias, neste caso as famílias mirandenses pois todos sabemos o enorme impacto que a 

questão da aquisição dos manuais escolares e dos respetivos livros complementares têm no 

orçamento das famílias que têm efetivamente crianças a estudar. Uma outra medida que foi 

implementada este ano letivo foi o prolongamento do horário das atividades de apoio à 

família com o alargamento do horário durante o ano letivo das 07h para as 19h30m e um foco 

especial que é a grande novidade deste ano, da oferta deste serviço nos períodos de 

interrupção letiva, como sejam as férias da páscoa, carnaval, natal e durante os meses de 

julho e agosto. Era uma oferta que não existia e também é muito importante ao nível de 

apoio às famílias pois como todos sabemos nem todas as famílias têm oportunidade de ter 

férias durante todo este período letivo e muitas vezes é complicado assegurar efetivamente o 

cuidado e a ocupação das crianças nesse período. A Câmara oferece atividades como a hora 

do conto, o inglês, a educação física, a educação musical. A nível de exemplo nos meses de 

julho e agosto as atividades são centradas no JI Ferrer Correia e JI de Miranda do Corvo sendo 

que os alunos de outros estabelecimentos que queiram frequentar, podem e terão acesso a 

transportes gratuitos fornecidos pela Câmara Municipal bem como a isenção do pagamento 

deste tipo de atividades para as famílias do escalão 1 e descontos de 25% de desconto para as 

famílias numerosas do concelho. Todas estas medidas são fatores de atratividade na hora dos 

encarregados de educação escolherem os estabelecimentos de ensino para os seus educandos. 

E portanto são medidas de parabenizar e medidas de melhorar e continuar a aumentar nos 

próximos anos. Obrigada.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

depois de todos os presentes, questionou a Senhora Vice-presidente sobre o Orçamento 

Participativo Jovem, uma vez que na antepenúltima assembleia o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal informou que em setembro iriam existir novidades relativamente a esse 

assunto e como até aquele dia não existia em nenhum canal de informação do Município 

qualquer informação, gostaria de saber qual o ponto de situação em relação aquele assunto. -   

De seguida leu e propôs à Assembleia Municipal a seguinte Moção de recomendação: --   

“ A qualidade de vida que um Município pode oferecer também se vê, em grande 

medida, no tratamento e nas condições de vida que proporciona aos animais. Infelizmente em 

Miranda do Corvo não existe nenhum equipamento que contribua para a promoção do bem-

estar animal, para o tratamento adequado e digno, para o combate ao abandono ou para a 

promoção da adoção. ------------------------------------------------------------------------------------------   
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Esta bancada tem conhecimento do esforço e dedicação protagonizado por algumas 

famílias Mirandenses que, por iniciativa própria e de forma voluntária, acolhem os animais 

abandonados – essencialmente cães e gatos – nas suas próprias casas, assumindo todos os 

encargos que estão inerentes à vida animal, nomeadamente a sua alimentação e medicação. -   

Preocupados, essencialmente, com a população de cães e gatos e com a qualidade do 

ambiente que rodeia todos os munícipes e quem nos visita, esta bancada vem relembrar que 

foi nossa proposta eleitoral em 2013 e 2017 a construção de um Parque de Acolhimento 

Animal, como também foi proposta do Partido socialista, em 2013, a construção de um canil e 

Gatil e, em 2017, pelo Partido Socialista e CDU a construção de um centro Municipal de Bem-

estar Animal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela importância de garantir melhores condições de vida aos animais, à população 

mirandense e a todas as pessoas que visitam Miranda do Corvo, a Bancada do PSD nesta 

Assembleia vem propor que aprove uma recomendação para que o executivo avance com o 

concurso e construção de um parque de Acolhimento Animal até ao final de 2019. ---------------  

Sugerimos que este equipamento conjugue por um lado a recolha de animais 

abandonados – alimentando-os, tratando-os e esterilizando-os – e, por outro, um centro de 

bem-estar promovendo a melhor qualidade de vida possível aos animais de companhia. --------  

Miranda do Corvo, 27 de setembro de 2018 ------------------------------------------------------  

Nuno Lopes (a)” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

relativamente à proposta da Moção de Recomendação apresentada pela bancada do PSD, 

disse que a bancada que representava aderia à mesma uma vez que já em 2013 e em 2017 

tinha feito parte do programa de campanha. Referiu ainda que no passado, quer a CDU quer o 

Partido Socialista, tinham na sua carta de intenções a inclusão deste ponto como uma 

necessidade de todo o Concelho e sendo certo que, tal como o Senhor Deputado Nuno Lopes 

referiu, todos deviam um agradecimento a todas as pessoas que tem tratado destes animais. 

Considerava a Senhora Deputada uma matéria à qual todas as bancadas deveriam aderir e 

embora final de 2019 talvez não fosse um timing razoável para a conclusão do projeto, 

deveria o Executivo Municipal e a Assembleia Municipal comprometer-se para a tentativa de 

concretização daquela que era uma mais-valia para o bem-estar animal, a construção de um 

canil-gatil assim como dotá-los de todos os equipamentos e técnicos suficientes para o 

manter. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

Taborda, que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que se revia na 

Moção apresentada pelo Senhor Deputado Nuno Lopes assim como com as preocupações de 
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todos os Deputados com assento na Assembleia Municipal. Considerou o assunto como uma 

preocupação de saúde pública do Concelho, e que era primordial que se preservasse para 

além dos animais, os próprios cidadãos, uma vez que muitos destes animais abandonados são 

muitas vezes agressivos e podem criar problemas. Disse também, que na sua opinião, o centro 

de bem-estar animal deveria ter uma vertente de acolhimento para pessoas que por exemplo 

queiram ir de férias e queiram deixar os seus animais ao cuidado desse centro pagando os 

respetivos honorários. O Senhor Deputado disse ainda ser de grande importância essa 

vertente, porque todos os que têm animais sentiam essa dificuldade nesses períodos e seria 

uma boa alternativa para se complementar e ultrapassar essas questões. --------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, congratulou-se por cada vez mais cidadãos 

de preocuparem com os direitos dos animais, problema que já se arrasta há algum tempo, não 

considerando ser apenas um problema do Município de Miranda do Corvo, mas um problema 

generalizado pelo país assim como na Europa. Disse que este tipo de preocupações é um sinal 

de desenvolvimento e que a proposta vai de encontro ao programa eleitoral do Partido 

Socialista que tinha como meta até 2021 criar um centro de bem-estar animal. Referiu que se 

a mesma fosse enquadrada até 2021, a votação da bancada do Partido socialista seria 

favorável, pois era a data que estabeleceram como limite para a sua concretização. Terminou 

considerando que não havia naquela moção qualquer conflito, era uma preocupação comum a 

todos mas sendo um projeto eleitoral a sua bancada teria de se abster na votação. Referiu 

também que relativamente aos animais errantes o Município tinha um protocolo com o canil 

de Arganil e que os animais assim que são sinalizados são recolhidos e tratados com o devido 

respeito e consideração. --------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-presidente interveio para declarar que o canil-gatil era uma 

prioridade do executivo e como já havia sido referido pelo Senhor Deputado José Mário Gama 

constava do programa eleitoral, não podendo, no entanto, comprometer-se com uma data, 

mas que acreditava que se encontrava num horizonte muito próximo. Referiu ainda que se 

identificava e partilhava das mesmas preocupações de todos os presentes relativamente ao 

assunto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------     

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a “Moção de 

recomendação” a qual foi aprovada por maioria com a abstenção dos Deputados do Partido 

Socialista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Deputado José Mário Gama tomou a palavra para fazer uma Declaração de Voto. 

Informou que a bancada do Partido Socialista se absteve porque discordam com a data 
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proposta para conclusão da obra, uma vez que constava do programa eleitoral do Partido 

Socialista, a conclusão daquela obra até ao final do mandato 2017/2021. --------------------------  

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

apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------------------  

“Neste momento posso dizer que estou extremamente triste e mais do que isso, estou 

chocada.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

É verdade, vejam só! ---------------------------------------------------------------------------------    

Estou triste e chocada e isto porquê? Porque, efetivamente, até a Senhora Vice-

presidente, aqui em substituição do Senhor Presidente, acabou por dizer a todos os deputados 

municipais aqui presentes, a todos vós, que efetivamente se tratava de uma recomendação, 

que se tratava de uma matéria capaz de ser incluída no orçamento e se, não fosse, 

obviamente poderiam existir as alterações orçamentais. Portanto, a Senhora Vice-presidente 

estava a dizer, claramente a todos nós que esta matéria apesar de não estar incluída no 

orçamento para 2018, ano em curso, seria obviamente capaz de vir a ser incluída ou objeto 

de alteração no orçamento futuro. Sendo certo que o Orçamento para 2019 ainda não está 

aprovado obviamente esta recomendação é apenas um sinal de alerta para o executivo 

municipal, para a poder incluir no Orçamento. Ora, com a abstenção da bancada do Partido 

Socialista sobre esta matéria e constando esta matéria da sua missão, da sua carta, enfim, 

daquilo que foi sufragado por todos os mirandenses e foi uma esmagadora maioria que 

sufragou o caderno eleitoral do Partido Socialista, eu considero no mínimo estranho, e como 

disse, estou realmente chocada por não terem percebido o alcance da Moção agora 

apresentada. Lamento efetivamente e espero que a minhas palavras constem todas da ata 

porque efetivamente elas servirão de reflexão para todos e cada um de nós, muito obrigada”.   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal iniciou a sua Declaração de Voto 

dizendo que discordava totalmente com o que a Senhora Deputada tinha dito. Disse que na 

verdade se tinha esforçado para chegar a um consenso naquela matéria que considerava ser 

simples e racional. Referiu que o problema do canil-gatil não estava inscrito em orçamento o 

que tornava muito difícil que a obra fosse, mesmo que numa revisão, colocada em 

orçamento. Disse ainda que a Câmara naquele momento não tinha condições para durante o 

ano colocar a obra em orçamento, que o poderia fazer durante o próximo ano, mas que era 

impossível estar concretizada em 2019. Disse que não lhe parecia possível, que seria 

necessário mais de um ano para a concretizar. Terminou declarando estar de acordo com a 

proposta do Partido Socialista que fazia relevar para 2021 sendo o final do seu mandato e 

teriam as consequências políticas se não fizessem a obra. Disse ainda que o Partido Socialista 
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tinha deixado passar a proposta pois não estava contra a matéria em si mas tinha intenção de 

agilizar a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

O Deputado José Miguel Ramos solicitou novamente o uso da palavra para referir que 

a bancada do PSD tinha apresentado à Assembleia Municipal uma proposta de Moção-

recomendação e mencionou o fato de que grande parte dos Deputados Municipais ali 

sentados, há dois ou três anos, tinham votado igualmente uma moção-recomendação para a 

questão da Senhora da Piedade de Tábuas. Referiu que naquela altura não tinha havido 

problema algum com a data imposta ou sequer com o problema em causa, porque estava 

presente a senhora interessada. Disse ainda que existia na Câmara Municipal um projeto para 

um canil-gatil anterior a 2013, herdado pelo executivo que naquele momento a Senhora Vice-

presidente representava, logo o tempo necessário para a execução de um projeto diminuía e 

que aquela bancada apresentava uma proposta que até ao final de 2019 deveria a obra ser 

executada e como o Senhor Presidente da Assembleia Municipal sabia ainda não tinha sido 

apresentado o orçamento para 2019, o que iria acontecer dali a algum tempo, e portanto não 

era fazer uma revisão ao atual mas vir a inserir no orçamento do ano seguinte. E por fim disse 

que a bancada do PSD, mediante a proposta do Partido Socialista, pela voz do Nuno Lopes 

aceitava que a proposta fosse alterada desde que a obra estivesse em execução no final de 

2019 e uma vez que o Partido Socialista não quis votar deveria acarretar com as 

consequências, como sinal de democracia. ----------------------------------------------------------------   

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

que depois de cumprimentar todos os presentes iniciou a sua intervenção referindo-se às 

comemorações do Dia Internacional da Juventude por parte da Câmara Municipal, data que 

não era esquecida e com imensas atividades com uma excelente adesão por parte dos 

mirandenses. De seguida referiu-se à escolha do nosso Concelho por parte da equipa de 

ciclismo de pista da Grã-Bretanha para realizar o seu estágio. Equipa composta por vários 

campeões olímpicos e mundiais tendo sido o primeiro estágio que fizeram em solo português, 

organizado por Gary Blesson, antigo campeão de duatlo e triatlo, habitante da Corujeira, 

Disse ainda que estavam já agendados novos estágios, resultado da aposta do executivo quer 

na área do turismo quer desportiva e com todo o apoio logístico deste. E por último referiu a 

grande prestação do Diogo Cancela no Europeu de Paraswimming na Irlanda do Norte, tendo 

participado em cinco provas e obtendo 3 quartos lugares, um quinto lugar e um sétimo lugar. 

Obteve 3 records nacionais e 2 records nacionais em estafetas. Por fim salientou o fato de ser 

a primeira vez que o jovem mirandense participa em Campeonatos da Europa, podendo 

inclusive vir a ser uma promessa da natação portuguesa. ----------------------------------------------   
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Miguel Ramos, 

que disse que compreendia que enaltecer ou publicitar o trabalho do executivo era uma 

função de bajulação extremamente importante e julgava que todos poderiam poupar esse 

tempo apenas ao facebook da Câmara Municipal. Disse que pensou em ser o primeiro a 

inscrever-se para a intervenção porque adivinhou que tipo de intervenções iriam surgir e 

pretendia que a sua fosse uma reflexão. -------------------------------------------------------------------   

Perguntou aos presentes se não havia nenhuma sugestão para o desenvolvimento de 

Miranda, com exceção feita ao Senhor arquiteto que no meio do elogio fez a sua sugestão. 

Questionou há quanto tempo não passavam nos Passadiços da Volta da Costa, se iriam falar do 

assunto quando uma criança se magoasse, e que estes deveriam estar interditos à passagem 

de pessoas, não sendo apenas uma questão de ervas altas, mas era um caminho para uma 

escola de Miranda do Corvo com crianças pequenas. Disse ainda que há mais de um ano se 

havia aprovado naquela assembleia uma proposta para enaltecer o nome de Reinaldo 

Couceiro com o nome na toponímia do concelho e que tal não foi feito, acontecendo o mesmo 

com o Nelo Paiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu o fato de o executivo estar em funções há cinco anos e o Regulamento de 

Apoio ao Investidor ainda não estar atualizado, os valores que se pagam para empresas se 

instalarem na zona industrial, o processo de concurso dos nadador-salvador do presente ano, 

a climatização do Centro Educativo. Disse que os Senhores Deputados estavam ali eleitos por 

muitas pessoas e que têm obrigação de as representar e falarem daquilo que as preocupa, 

trazer ali as suas preocupações sem agredir o executivo municipal mas contribuir 

politicamente para o futuro coletivo de Miranda do Corvo. --------------------------------------------   

Terminou dizendo que achava muito pouco para uma Assembleia Municipal assistir á 

leitura contínua dos conteúdos do facebook da Câmara Municipal e que o mesmo se aplicava 

com a questão do Regimento que havia sido dito que se reunia nas férias e continuava-se a 

não ter público nas assembleias porque não eram publicitadas nem transmitidas e um 

desequilíbrio brutal entre bancadas pois o tempo é cronometrado e não exatamente por 

bancada que favorecia até as bancadas mais pequenas, mas a convocatória para essa reunião 

nunca aconteceu. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Taborda que se congratulou pela alteração feita na Assembleia Municipal pois sempre 

defendeu que os Deputados Municipais aquando das suas intervenções, deveriam estar virados 

para o público. É de enaltecer a alteração e deveria ser levada em conta futuramente pois 

estar de costas para quem assiste e ouve não era de todo de boa ética. De seguida passou a 

ler a sua intervenção: ------------------------------------------------------------------------------------------   
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“Comemorou-se no passado dia 15 de setembro o trigésimo nono aniversário do SNS.--  

Este serviço público de saúde, de cariz social e humanista, foi criado em 1979, por 

António Arnaut, com o objetivo de garantir o acesso universal, aos cuidados de saúde. ---------  

Mas será de facto esta a realidade? ---------------------------------------------------------------  

Permitam-me que relembre uma afirmação proferida pelo antigo Presidente da 

República Jorge Sampaio, em plena reunião do Concelho de Estado em 21 de julho de 2017, 

ao referir que “O SNS está no limite das suas capacidades”. De facto o SNS está em plena 

crise de regressão e retração, sendo vítima de um arrastado processo de degradação e 

degenerescência. Degradação do seu funcionamento e da resposta ás necessidades dos seus 

utentes e degenerescência dos seus princípios fundadores. --------------------------------------------   

A evidência da crise é sentida diariamente pelos cidadãos no acesso negado a uma 

consulta no Centro de Saúde ou no hospital, nos longuíssimos tempos de espera por um 

exame, uma cirurgia, ou nas horas intermináveis para ser atendido num serviço de urgência.  

Estas e outras situações são consequência da falta de recursos humanos, estimando-se 

que faltam no SNS cerca de cinco mil médicos e vinte mil enfermeiros entre outros 

profissionais de saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Estes constrangimentos levaram a que o SNS perdesse a capacidade em se renovar e 

satisfazer as suas necessidades, em particular, de médicos especialistas. O SNS está assim 

condenado a transformar-se num serviço residual e irrelevante para a saúde dos portugueses, 

limitado a cuidados mínimos e de baixa qualidade, progressiva e crescentemente substituído 

pelos grupos privados que operam na área da saúde. ---------------------------------------------------  

Localmente a crise também se tem feito sentir nomeadamente ao nível de recursos 

humanos. Falta 1 médico de família, outro encontra-se ausente por licença de maternidade, 

uma enfermeira com atestado de longa duração e outra em gozo de licença de maternidade. 

Faltam também assistentes técnicos e assistentes operacionais e um fisioterapeuta. Ou seja, 

atualmente mais de três mil utentes encontram-se sem médico e enfermeiros de família. -----  

Temos uma unidade de saúde com problemas estruturais e sem manutenção. -----------  

Temos equipamentos sem contratos de manutenção e a necessitarem de reparação. --  

Temos falta de material em diversas áreas. -----------------------------------------------------  

Se fizermos uma reflexão relativamente à saúde em Miranda do Corvo depressa 

percebemos que a acessibilidade aos cuidados de saúde encontra-se cada vez mais 

dificultada. Se não vejamos: ---------------------------------------------------------------------------------    

Perdemos o serviço de internamento em 2004; -------------------------------------------------  

Perdemos o Serviço de Atendimento permanente em 2006 que funcionava nas 24h: ----  

Perdemos o prolongamento de atendimento à doença aguda até às 22h; ------------------  
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Perdemos o atendimento aos fins-de-semana e feriados que em 2006 funcionava nas 

24h; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Perdemos um Centro de dia para Diabéticos; ---------------------------------------------------  

Perdemos sem qualquer vantagem para os utentes uma cozinha pedagógica para 

Diabéticos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Perdemos a unidade de saúde que funcionava como um todo e presentemente 

encontra-se espartilhada sem qualquer vantagem para os utentes fruto da reforma dos CSP. --  

Na verdade, também nem tudo foram perdas: --------------------------------------------------  

Temos a funcionar uma consulta de especialidade em saúde Mental. ----------------------  

Temos uma Unidade de Cuidados na Comunidade. ---------------------------------------------  

Temos uma USF e uma UCSP ainda numa fase inicial e muito carenciada. ----------------  

Temos uma equipa de profissionais de saúde que com o esforço e dedicação têm 

desenvolvido um excelente trabalho, apesar de cansados e por vezes saturados e 

desmotivados continuam a dar o seu melhor em prol do cidadão. ------------------------------------  

Reconheço que para libertar o SNS da crise em que se encontra este é um processo 

longo, complexo e difícil. -------------------------------------------------------------------------------------  

Não basta mudar a Lei de Bases da saúde nem será suficiente lançar outras políticas. 

Tudo isso é indispensável, mas não chega. ----------------------------------------------------------------  

Não basta aos partidos políticos continuarem a afirmar que é urgente salvar o SNS. ----  

É preciso agir colocando de parte os reais interesses político partidários e de grupos 

privados! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas, independentemente disso, a chave para vencer a crise do SNS está na 

mobilização dos cidadãos em defesa do SNS e, também, dos seus profissionais. É nela que 

devemos confiar porque, por muito paradoxal que possa parecer, o SNS ainda é, aos olhos dos 

portugueses, o maior e melhor serviço público construído pela democracia portuguesa, não 

apenas o garante do seu direito à saúde, mas, igualmente, um decisivo instrumento de coesão 

social e de combate às desigualdades. ---------------------------------------------------------------------  

A António Arnaut devemos a construção do SNS. Ficamos agora a dever-lhe a sua 

reconstrução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Deputado Municipal e representante do Conselho da Comunidade -----------------------  

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

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

depois de cumprimentar todos os presentes, elogiou a atitude da Senhora Vice-presidente ao 

responder em tempo útil a uma questão colocada por um munícipe, pois o que se assistia 

normalmente é que os munícipes presentes na assembleia colocavam questões e ficavam nas 
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calendas, salientando que era assim que a democracia funcionava e os órgãos autárquicos 

deveriam agir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse ainda que achava importante algumas coisas ditas anteriormente pelo Deputado 

José Miguel, como ter a sensatez de perceber que os Deputados Municipais representam na 

Assembleia Municipal os eleitores que os elegeram, criticando independentemente de quem 

está no poder, também ele já havia sugerido algumas vezes que se interditasse os passadiços 

da Volta da Costa assim como considerou uma vergonha que se demorasse quatro anos para 

colocar duas placas com o nome de Nelo Paiva numa rua que já havia sido aprovado quer na 

Assembleia Municipal quer na Comissão de Toponímia e receava que o mesmo fosse suceder 

com a rua do senhor Reinaldo Couceiro. Considerou que a Assembleia Municipal deveria 

prestar-lhes essa honra ou Miranda do Corvo correria o risco de perder a sua memória 

coletiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Finalizou a sua intervenção, após ter descrito um processo que achou moroso, 

extremamente burocrático e dispendioso, sugerindo que o município pudesse facilitar de 

alguma forma os procedimentos relativamente aquilo que diz a obras na zona histórica mas 

que não mudava a estrutura principal de uma construção mas tinha apenas como objetivo 

melhorar e garantir a segurança de pessoas e preservação de bens. A zona histórica da vila 

estava a degradar-se devido a tanta burocracia exigida e ao elevado valor das licenças de 

autorização exigidas e por isso sugeria que se procedessem a alterações a esse nível. -----------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José 

Mário Gama que renovou os cumprimentos à Assembleia e começou por expressar uma 

preocupação/sugestão de alguns munícipes. Que sendo Miranda do Corvo uma vila com uma 

população com mobilidade reduzida, dificuldades de locomoção e tendencialmente 

envelhecida se pudessem colocar em alguns locais estratégicos como a subida para o Calvário, 

para o campo de futebol, bancos para que as pessoas pudessem descansar no decorrer da sua 

marcha, à semelhança do que se passa em outras cidades europeias. Referiu também, que ao 

contrário do que havia sido dito anteriormente, o Partido Socialista sugeriu, criticou e 

questionou o executivo sempre que achou pertinente. Quanto aos passadiços, o Senhor 

Presidente já havia afirmado que estavam a ser objeto de uma intervenção global devido ao 

estado em que se encontravam e acreditava que iria acontecer brevemente. Concluiu a sua 

intervenção referindo que estavam ali para se fazer criticas e também para enaltecer o que 

tem sido uma reflexão positiva e construtiva de colocar Miranda do Corvo no mapa nacional e 

internacional do ponto de vista turístico e cultural o que nos últimos cinco anos havia sido 

uma constante. Disse que nos últimos anos tinha havido uma movimentação, quer a volta da 

chanfana, quer do desporto, que eram potenciadores da região e objeto de reflexão de 
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melhoria da qualidade de vida dos munícipes, das estruturas hoteleiras que saiam 

beneficiadas. Referiu que é um trabalho que deveria ser reconhecido e enaltecido o papel 

potenciador que o município fazia para que todas as estruturas integradas quer culturais, 

socias, diversão e hotelaria se envolvessem e beneficiassem. -----------------------------------------    

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Sónia Cancela, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, manifestou o contentamento pela aquisição do 

autocarro por parte do Município, um meio de transporte direcionado para o transporte de 

crianças, bem equipado e seguro o que, enquanto mãe, a deixava muito tranquila. --------------   

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

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

“Muito obrigada Senhor Presidente, muito obrigada Senhores Deputados sempre 

simpáticos. Eu gostaria aqui de trazer alguns pontos e olhem vou também começar por um 

elogio, isto é só para chatear aqui a bancada do PSD mas efetivamente o seu a seu dono e tal 

como já o disse em Coimbra digo-o aqui também. Eu considero que o protocolo estabelecido 

entre o Município de Miranda do Corvo e a ASAE no que toca à fiscalização, se quisermos 

chamar fiscalização, porque eu acredito que seja mais um acompanhamento ou auditoria e 

portanto queria saudar porque considero que as boas práticas são sempre de imitar e a ASAE 

tem desempenhado em todo o país um trabalho muito meritório e acredito que nesta área 

alimentar também tem todas as condições para o poder fazer, portanto, ficaremos nós 

também um bocadinho mais descansados sob esse ponto de vista no que respeita à 

alimentação dos nossos alunos. E portanto, este foi um elogio. Para que fique bem claro. Por 

outro lado gostaria aqui de trazer outros assuntos também de sobeja importância, 

designadamente, com relação a uma matéria que eu também sei, que muito embora possa 

não ser da exclusiva competência da Câmara contudo, eu dei um alerta há uns tempos de um 

cão morto ali na variante perto do intermarché. Esse cão estava lá e esteve lá mais de seis 

dias seguidos e portanto no dia em que ele foi recolhido também estava já uma raposa em 

igual circunstância, portanto morta, do outro lado da via. Eu creio que, e a resposta que me 

deram na altura, pelo Senhor Vereador, a quem prontamente telefonei porque estas coisas 

são mesmo assim, nós temos de telefonar a alguém para vir resolver os problemas, não temos 

de andar a fazer queixinhas disto e daquilo. Acontece porém, e o motivo por que estou a 

referi-lo aqui tem a ver com ausência de resposta pronta muitas vezes por parte das 

Infraestruturas de Portugal. E obviamente, deixo aqui também uma sugestão que passa pelo 

seguinte: haver um interface direto entre a Câmara e as Infraestruturas e que se eles não 

fizerem os outros fazem e obviamente debitar o respetivo custo. Se for uma intervenção das 

Infraestruturas e a Câmara tiver que fazer, debita o respetivo custo, e ao contrário se se der 
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o caso que eu não acredito que tal possa acontecer. De igual forma, também o fiz, 

relativamente a um sobreiro que tem ali uma pernada, uma arranca logo na rotunda de 

Lamas, à saída da autoestrada e não causou por acaso um acidente mas poderia ter causado e 

eu já verifiquei mais do que uma circunstância, ou seja, passam camiões de transporte de 

mercadorias, alguns deles até daqueles camiões que transportam viaturas, que têm a parte da 

baixo e depois a parte de cima e muitas vezes os camiões para não baterem na arranca do 

sobreiro porque aquilo pode até danificar as viaturas, as lonas, aquilo tudo, efetivamente eles 

desviam-se para a faixa contrária no sentido Lamas-Miranda e já aconteceu virem carros do 

outro lado e houve ali situações de algum incómodo e de perigo, portanto eu também pedi ao 

Senhor Vereador para tomar diligências, sei que foram pedidas, as Infraestruturas já deram 

resposta afirmativa e isto já lá vai um ano e portanto a arranca do sobreiro continua lá. É 

óbvio que é preciso proteger as árvores mas se se trata de uma questão de poda apenas. 

Relativamente á questão da zona industrial de Miranda do Corvo gostaria de saber o ponto de 

situação da candidatura apresentada, relativamente ao estaleiro municipal novo gostaria de 

saber o ponto de situação do concurso relativo do projeto e a obra, relativamente ao antigo 

edifício da cooperativa de Miranda do Corvo que foi adquirido pela Câmara também gostaria 

de saber o ponto da situação do processo. Por outro lado também gostaria de dizer que 

relativamente aos vários elogios que se ouvem quanto aos eventos desportivos que o 

Município de Miranda do Corvo acolhe, gostaria de dizer duas coisas: Miranda do Corvo e os 

seus munícipes não são todos e só detentores de restaurantes e de hotéis, também há outras 

atividades, ainda há outras atividades no nosso concelho e portanto o meu pedido é que 

também o município se preocupe em atrair esse tipo de investimento para cá e não apenas o 

investimento turístico e/ou cultural. Muito obrigada” --------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Etelvina Luís, que 

cumprimentou novamente todos os presentes e começou por dizer que gostaria de fazer uma 

declaração. Disse que já estava há muitos anos na política e realmente não lhe apetecia nada 

receber lições daquilo que dizia nas assembleias. Disse que já havia passado por três 

presidentes diferentes e tinha ouvido um pouco mais ou menos tudo igual. ------------------------   

De seguida felicitou as Juntas de Freguesia, todas, pelas iniciativas que realizaram 

para promover as freguesias do concelho assim como felicitou a Câmara Municipal pelo apoio 

dado a todas as iniciativas cumprindo assim com esse apoio um dos objetivos do poder local. -   

Começou por felicitar a Junta de Freguesia de Lamas pela realização da Festa das 

Vindimas, pois mais uma vez aquela festa promoveu o produto por excelência da freguesia e 

do concelho. Felicitou também a Junta de Freguesia de Vila Nova pela realização da Festa das 

Coletividades, considerando que era daquela forma que aquela junta demonstra o dinamismo 
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que a caracteriza. Felicitou a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo, tendo considerado que 

os Fados na Fonte foram um evento muito interessante pois a Fonte dos Amores era o sítio por 

excelência para fazer esse tipo de iniciativa, aproveitando o que de bom tem o concelho e a 

sede do concelho. E por fim felicitou a União da Juntas de Freguesia de Semide e Rio de Vide 

que iria dar início à Festa da União das Freguesias esperando que tal como em anos anteriores 

aquela festa fosse um sucesso. -------------------------------------------------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Marisa Pedroso, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, felicitou a Câmara Municipal assim como a União 

das Juntas de Freguesias de Semide e Rio de Vide, pelo facto de não permitirem que 

terminasse a mais antiga romaria do Senhor da Serra. --------------------------------------------------  

Por fim, enalteceu o projeto da Rota da Chanfana, o qual, na sua opinião, tinha sido 

muito bem conseguido, com bons frutos e que os mais de 4000 mil visitantes contribuiu 

imenso para a economia local e para o turismo da região. ---------------------------------------------   

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

depois de cumprimentar todos os presentes, propôs que a Câmara Municipal ponderasse uma 

solução para a Rua Dr. Clemente de Carvalho, na Pereira. Referiu que é um arruamento com 

grande fluxo de pessoas à noite, mas que tem pouca iluminação e não tem passeios. Por isso, 

pediu que o executivo pondere uma solução para aquele local, pois contribuiria para a 

segurança de todas as pessoas que lá circulam. ----------------------------------------------------------   

Disse ainda que iria continuar com a bajulação e, apesar de já haver sido referido 

pela Senhora Deputada Rita, louvou a Câmara por mais uma vez ser inovadora e por ter 

tomado a iniciativa de celebrar um protocolo com a ASAE com o objetivo de monitorizar a 

qualidade alimentar das refeições escolares servidas aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo nas 

diversas escolas do concelho. Disse que como pai considerava aquela medida importante pois 

certamente iria garantir uma maior qualidade nas 80 mil refeições que são servidas ao longo 

do ano letivo. Considerou ainda que aquela iniciativa demonstrava bem e mais uma vez a 

preocupação que a Câmara tinha pelo bem-estar dos alunos.  ----------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado António Salgueiro, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que na sua opinião os 

Deputados presentes na Assembleias devem fazer reparos assim como solicitar explicações ao 

executivo camarário, assim como poderiam também congratular e enaltecer os vários eventos 

de sucesso. Assim, a sua intervenção pretendia salientar alguns eventos culturais realizados 

em Miranda do Corvo, como as Noites de Verão que decorreram entre julho e setembro que 

foram novamente um sucesso pela aposta abrangente e diversificada, desde logo o teatro, 

música, fado, jazz, bandas filarmónicas. Salientou que tinha sido bom ver a Praça José Falcão 
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tantas noites repleta de gente, animação e cheia de vida. Assim como o tradicional 

espetáculo de jazz no Gondramaz que levava sempre muita gente à aldeia do xisto. O ponto 

alto tinha sido sem dúvida o espetáculo do Pedro Tochas que trouxe centenas de pessoas à 

Praça. Considerou que era a forma da Câmara Municipal proporcionar momentos culturais e 

de animação aos mirandenses, bem como dinamizar o comércio local. Terminou felicitando 

mais uma vez a Câmara Municipal pelo sucesso alcançado. --------------------------------------------   

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

Pereira, que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por elogiar a Câmara 

Municipal pela “Semana Miranda Sénior” que tinha como objetivo proporcionar à população 

sénior do concelho momentos de diversão/convívio. Um evento que viu incluído um workshop 

com o tema “Ser Feliz na Idade D’ouro” e passeios a Óbidos, Caldas da Rainha e Praia da 

Vieira. Disse ainda que tinha tido muita adesão quer da população sénior, quer das várias 

freguesias, população que merecia a maior consideração e estima. ----------------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal cumprimentou novamente todos os 

presentes e começou por dizer que embora não gostasse de ser repetitivo considerava que a 

política também se fazia com as repetições. Relativamente aos problemas locais aquele era o 

lugar onde se deveriam manifestar e as coisas positivas era ali que deveriam ser ditas 

também. Disse que nunca era demais falar nos eventos culturais pois eles são manifestações 

que emanam da própria população, do esforço das Juntas de Freguesia, da Câmara Municipal 

e por isso nunca era demais referir e elogiar esse tipo de atividades. Deu Cármen de 

Figueiredo como exemplo, de como a Assembleia era importante como veículo de informação 

e referências culturais e fez referência a Belisário Pimenta, Edgar Panão, Clementina Matos, 

como figuras importantes e de relevo do concelho. -----------------------------------------------------   

Relativamente à questão colocada sobre o Regimento da Assembleia disse não ter tido 

condições de reunir por motivos pessoais mas o fato não estava esquecido, ir-se-ia fazer assim 

que fosse possível, ainda assim os problemas do concelho não deixavam de se resolver por não 

ter havido a reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Fez referência à intervenção da Senhora Deputada Etelvina como brilhante, tendo 

sido feita referência a todas as freguesias, e não querendo correr o risco de ser repetitivo 

lembrou que a Senhora Secretária de Estado da Igualdade e Cidadania, Dr.ª Rosa Monteiro, 

oriunda de Semide, estaria de visita ao Concelho no dia seguinte para a inauguração da Festa 

das Freguesias e convidou todos a estarem presentes. Terminou desejando ao “Jornal 

Mirante” e ao seu proprietário, António Ventura um bom futuro, que seja isento, correto pois 

um jornal quando é imparcial sobrevive sempre. Felicitou e desejou um grande futuro 

enquanto único jornal do concelho. -------------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Vice-presidente, que 

em representação da Câmara Municipal, dirigiu-se ao Deputado Sá Marta sugerindo-lhe que 

enviasse para o email da Câmara todas as sugestões e que as mesmas chegariam aos 

responsáveis pela área. Disse ainda que o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra 

Incêndios e o Plano Operacional Municipal estavam atualizados no sítio da página, intitulado 

Defesa da Floresta. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à intervenção da Deputada Nancy e Deputado Luís Martins acerca da 

mesa “Terras da Chanfana” referiu que foi um enorme esforço, feito principalmente pela 

Dueceira. Disse que foi emocionante ver que pela 1ª vez quatro Concelhos se juntaram, de 

mãos dadas por uma causa, fato extremamente importante. Orgulhou-se pela mesa rica e 

diversificada e informou que no que diz respeito a estratégias futuras elas serão discutidas no 

âmbito da Dueceira.--------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao Concelho de Miranda do Corvo, o fato de no ano de 2019 virem a acontecer 

eventos de caráter internacional, Campeonato do Mundo de Trail, o Miranda Cup ou o Summer 

Cup são eventos que extravasam o Concelho e serão certamente um meio de promoção e 

divulgação dos produtos e do território. -------------------------------------------------------------------   

Dirigiu-se à Deputada Joana Paiva e sobre as questões da educação, disse que o 

município estava a fazer um grande esforço e após verificar as dificuldades das famílias no 

que diz respeito ás pausas escolares, decidiu abarcar o ano inteiro, respeitando efetivamente 

o período em que as crianças têm direito a férias. ------------------------------------------------------   

Disse ainda que sobre o canil-gatil já tinha sido tudo dito. -----------------------------------    

Relativamente á intervenção do Deputado Rúben Fernandes, confirmou o sucesso da 

Festa da Juventude e relativamente à prestação do atleta Diogo Cancela voltou a emocionar-

se. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Vice-presidente, que 

em representação da Câmara Municipal, dirigiu-se ao Deputado Sá Marta sugerindo-lhe que 

enviasse para o email da Câmara todas as sugestões e que as mesmas chegariam aos 

responsáveis pela área. Disse ainda que o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra 

Incêndios e o Plano Operacional Municipal estavam atualizados no sítio da página, intitulado 

Defesa da Floresta. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à intervenção da Deputada Nancy e Deputado Luís Martins acerca da 

mesa “Terras da Chanfana” referiu que foi um enorme esforço, feito principalmente pela 

Dueceira. Disse que foi emocionante ver que pela 1ª vez quatro Concelhos se juntaram, de 

mãos dadas por uma causa, fato extremamente importante. Orgulhou-se pela mesa rica e 
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diversificada e informou que no que diz respeito a estratégias futuras elas serão discutidas no 

âmbito da Dueceira.--------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que a climatização do Centro Educativo estava resolvida, ninguém tinha culpa 

da avaria dos aparelhos e foi resolvida assim que foi possível, e que para acautelar o futuro 

havia sido aberto um procedimento para manutenção de todos os sistemas de ar condicionado 

existentes no Município. ---------------------------------------------------------------------------------------   

A Senhora vice-presidente dirigiu-se ao Deputado José Taborda para lhe dizer que não 

poderia estar mais de acordo com a intervenção que fez, uma vez que ela própria já tinha 

feito muitos esforços junto do ACES, e a título de exemplo referiu a promessa de mais um 

administrativo para a extensão de Semide e não tinha sido conseguido, referindo que de todos 

os pelouros que detinha, o da saúde a desgostava pois muitas das tentativas de melhoramento 

saíam frustradas. Disse que esperava que o processo de transferência de competências 

permitisse ao Município dotar esses espaços de recursos que melhorasse os serviços. ------------   

De seguida disse ao Deputado Carlos Marta que o executivo procurava responder 

sempre em tempo útil aos munícipes, substituindo-se muitas vezes aos secretários e 

respondendo diretamente ás pessoas. Relativamente à isenção de licenças também não sabia 

responder se era uma diretriz nacional ou local mas iria informar-se e dir-lhe-ia pois na sua 

opinião também se deveria tomar resoluções relativamente ao centro histórico. -----------------   

Em relação à colocação de bancos durante os percursos pedestres e à intervenção do 

Deputado José Mário Gama, referiu que tinha estado num evento e pode assistir à intervenção 

do Senhor Presidente da Câmara de Viseu, o qual recebeu o Prémio da Melhor Cidade para 

Viver, e este havia dito que tiveram precisamente esse cuidado, ou seja, de colocar bancos 

para descanso das pessoas de mais idade considerando um bom exemplo e uma boa prática a 

seguir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à intervenção da Deputada Sónia Cancela, disse que a viatura tinha 

sido uma grande aquisição pois a segurança dos alunos está acima de tudo. -----------------------   

Dirigiu-se à Deputada Rita Santos para lhe dizer que agradecia a referência ao 

protocolo com a ASAE, com o projeto “ASAE vai à escola”, o qual pretende ser uma 

intervenção pedagógica, embora tirem amostras de comida que serão analisadas 

posteriormente e custeadas pelo Município, obriga as empresas que servem as crianças a 

serem muito mais cuidadosas. -------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente ao sobreiro, disse que não era competência das Infraestruturas de 

Portugal e que o cão já havia sido retirado pelos serviços. ---------------------------------------------   

Da zona industrial e da cooperativa disse que iria informar-se com o Senhor Vereador 

responsável e posteriormente daria uma resposta. Já em relação a atração de investimento 
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não apenas para o turismo e cultura, disse que se teria de começar por algum lado e no caso 

era o mais evidente, dando como exemplo a serra.------------------------------------------------------   

Relativamente á Romaria do Senhor da Serra, disse à Senhora Deputada Marisa 

Pedroso que aquela romaria decorria sempre com grande brilhantismo, com novos incentivos 

através da divulgação e a Rota da Chanfana com resultados excelentes. ----------------------------   

Ao Senhor Deputado Carlos Santos disse que tomava nota de todas as suas 

preocupações da iluminação e passeios, mas que iria passar essa informação às pessoas 

competentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Deputado António Salgueiro, disse que as Noites de Verão tinham 

sido efetivamente fantásticas, com imensa gente, sempre com o objetivo de atrair mais 

pessoas a todas as praças bonitas que a vila tem. --------------------------------------------------------   

Agradeceu à Deputada Sandra Pereira as palavras que proferiu relativamente à 

Semana Sénior. Tudo correu muito bem com a participação de centenas de pessoas muito 

satisfeitas. Referiu que a equipa que trabalhou nessa atividade projetava novas atividades 

pelo fato de aquela ter corrido tão bem. ------------------------------------------------------------------   

Por fim referiu a intervenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João 

Mourato, e as duas apresentações de livros ocorridas, dando destaque ao romance 

“Gondramaz” e ao escritor Edgar Panão. ------------------------------------------------------------------   

Informou ainda do ligeiro atraso na visita da Senhora Secretária de Estado para a 

Igualdade e Cidadania. ----------------------------------------------------------------------------------------   

Ponto 6 - Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade da Autarquia, nos 

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

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

Ponto 7 - Lei-quadro de transferência de competências para as autarquias locais e 

para as entidades intermunicipais. Para conhecimento ------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Vice-presidente, que 

começou por dizer que o Município tinha conhecimento da intenção de transferência de 

competências, contudo ainda não havia qualquer informação no que dizia respeito a 

transferência de verbas, não podendo ser tomadas quaisquer decisões sem aquela 

informação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

começou por referir que a Lei 50/2018 no que respeitava à transferência de competências, 

mencionava que se as autarquias não se pronunciassem até 15 de setembro aceitavam 

tacitamente a transferência de competências. Assim, questionou a autarquia por que razão 

não convocou a Assembleia para discussão do assunto, logo, supunha que tacitamente a 
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autarquia havia aceite a transferência de competências. Disse que assim, tinha-o aceite sem 

saber os envelopes financeiros referentes a cada setor e que quando o decreto-lei fosse 

revogado em Conselho de Ministros já nada haveria a fazer. Considerava aquela questão muito 

importante e embora tivesse circulado um email da Direção Geral das Autarquias Locais, 

nenhum email emanado pelo ministro retiraria o conteúdo da Lei que havia sido aprovada. 

Não surgindo por isso uma nova Lei, a 15 de setembro a autarquia de Miranda do Corvo e 

outras tinham aprovado tacitamente a transferência de competências e considerava isso de 

uma gravidade extraordinária, pois a autarquia não sabia que dinheiro haveria para a saúde, 

educação, transportes e outros. Referiu também que o Senhor Presidente da República 

quando retificou a Lei alertou que o risco da transferência era um descartar das 

responsabilidades do Estado, agravamento das desigualdades entre autarquias, afastamento 

do Estado em áreas específicas em que a sua participação é fundamental. Disse ainda que 

muitas autarquias em tempo útil tinham marcado reunião e haviam votado contra, autarquias 

como o Porto, Braga, Valongo, Boticas entre outras. Terminou a sua intervenção referindo 

que na verdade a autarquia já tinha uma experiência de transferência de competências e deu 

como exemplo a transferência do Ramal da Lousã para o Metro Mondego, desejando que uma 

situação similar não se viesse a passar com a saúde, a educação, o transporte e outros 

setores, importava portanto que a Câmara respondesse e assumisse essa responsabilidade. ----   

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

Taborda, que começou por dizer que ao ler os documentos a sua reflexão subscrevia em parte 

o que o Senhor Deputado Carlos Marta acabava de dizer. Considerava as pastas da saúde e 

educação de extrema importância e por isso era bom que todos os Deputados presentes 

percebessem que pacotes haviam sido propostos à Câmara Municipal e que verbas estariam 

para chegar. E tal como tinha dito a Senhora Vice-presidente, na verdade era bom que 

determinadas rubricas passarem para a responsabilidade das câmaras mas aquelas não se 

poderiam comprometer sem saber qual era o envelope financeiro atribuído, uma vez que se 

corria o risco de, por exemplo na saúde, se a situação estava má ficaria ainda pior pois o 

descartar de responsabilidades independentemente do governo que estiver, seria sempre 

“varrer para canto” e passar essas responsabilidades para as autarquias. Disse ainda que 

considerava a questão levantada anteriormente pelo Senhor Deputado Marta muito pertinente 

e gostaria de saber qual a posição e resposta da Câmara Municipal relativamente aquele 

assunto pois entendia que era matéria de discussão na Assembleia Municipal para todos 

perceberem o que era a municipalização. -----------------------------------------------------------------    

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

dizer que ainda não havia da parte da autarquia alguma decisão e não tinha dúvida alguma de 
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que quando essa decisão tivesse de ser tomada todos seriam chamados a pronunciar-se. A 

autarquia encontrava-se, á semelhança de outros municípios, à espera do pacote financeiro 

que haveria de acompanhar aquelas transferências e, portanto, estavam todos a aguardar. ----  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio para dizer que achava que a 

transferência de competências para as autarquias, ou a delegação de competências, não a 

descentralização de serviços, se tratava de um processo irreversível. Mais tarde ou mais cedo 

todos deveriam estar preparados e a título de exemplo referiu que existiam autarquias que ao 

nível da educação já tinham as competências delegadas e que trabalhavam como se fosse um 

setor autárquico das escolas com a exceção da mobilidade dos professores e a sua 

transferência, tudo o resto já era responsabilidade das autarquias. Disse que o importante 

não era a transferência de competências pois isso já acontecia, mas o fundo que a 

acompanhava. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

reiterar que o processo estava a ser encabeçado pela Associação Nacional de Municípios e 

todos deveriam ter confiança nas entidades que superintende os municípios. ---------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal chamou a atenção de que o ponto era 

apenas para conhecimento e a Senhora vice-presidente não estava munida de mais 

informação sobre o assunto, uma vez que era a Associação Nacional de Municípios que estava 

a supervisionar o processo e certamente os municípios iriam aceitar a mesma. -------------------   

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

chamar a atenção do conteúdo da Lei que diz que é aceite tacitamente pelas autarquias que 

não se pronunciarem até 15 de setembro e se a Lei não tinha sido alterada significava que a 

Câmara Municipal de Miranda do Corvo tinha aceitado. Uma outra questão tinha a ver com a 

alteração da Lei por via de um email, assim como a aceitação do envelope financeiro. ---------   

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

informou que o governo tinha concedido a prorrogação do prazo inicialmente previsto para as 

autarquias aceitarem a transferência de competências. Disse ainda que a autarquia não se 

havia pronunciado porque tinha sido pedido o pacote financeiro e sem isso era impensável o 

município se pronunciar. --------------------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal terminou este ponto de discussão 

dizendo que a Associação Nacional de Municípios estava a orientar o processo e certamente 

não iria deixar ficar mal as autarquias e nunca nenhum protocolo seria assinado sem se saber 

o encaixe financeiro, sendo esse um princípio das autarquias. ----------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------  
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Quando os trabalhos iam neste ponto, o Presidente da Assembleia Municipal ausentou-

se da sala, tendo assumido a presidência dos trabalhos a Deputada Etelvina Luís. ----------------   

Ponto 8 - Posto público de abastecimento elétrico de veículos. Deliberação de 

Câmara de 03.08.2018 -----------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 8 - Posto público de 

abastecimento elétrico de veículos, nomeadamente a concessão de licença de utilização do 

domínio público, a título gratuito, por cinco anos, abrangendo o equipamento e os dois 

lugares de estacionamento destinados, em exclusivo, a veículos elétricos em carga. ------------  

Ponto 9 - Pagamento de despesas de representação ao Dirigente Intermédio de 2.º 

Grau para a Divisão de Urbanismo e Projetos. Deliberação de Câmara de 

21.09.2018 --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 9 - Pagamento de 

despesas de representação ao Dirigente Intermédio de 2.º Grau para a Divisão de Urbanismo e 

Projetos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Da empresa "LCA - Leal, Carreira e Associados SROC", a enviar parecer 

sobre a posição financeira do Município, relativamente ao 1.º semestre de 2018. 

Deliberação de Câmara de 21.09.2018 ---------------------------------------------------------  

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

que começou por dizer que iria tentar não aborrecer ou chatear a Senhora vice-presidente e 

deixar o alerta que o ROC deixa no ar de que a Câmara de Miranda do Corvo tinha previsões 

de mais de três milhões de euros e que dessa quantia mais de dois milhões e meio dessas 

provisões eram relativas às faturas de dívidas com as águas, faturas devolvidas pela Câmara 

Municipal, que as rejeitava. Disse ainda que no ano transato o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal havia dito em reunião de Câmara que estaria a finalizar o acordo com as Águas de 

Portugal e que haveria um acordo ainda antes das eleições que ocorreram, tendo já passado 

um ano sobre o fato. Disse que a Câmara deve um milhão de euros, mas que o ROC informa 

que se se ultrapassar os três milhões, se ultrapassa o limite, por isso se a questão da dívida 

das águas fosse considerada, naquele momento o Município já estaria a ultrapassar o limite 

máximo permitido de dívida de uma autarquia. Referiu que são 3.2 milhões, acrescer a 1 

milhão o que se traduz em 4.2 milhões, 1.2 milhões acima e voltava a dizer que a Assembleia 

Municipal tinha de ter consciência do risco que corre a Câmara Municipal ao não pagar aquela 

dívida, continuando obviamente a exercer os seus direitos legais e se tiver que ser ressarcida 

e que os juros que estariam a acumular era um risco enorme não se pagar às Águas de 

Portugal desde 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------   
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Rita Santos que 

referiu o seguinte: ”Agradeço mais uma vez a disponibilidade e o uso da palavra. Gostaria de 

dizer em primeiro lugar que, isto é um pequeno reparo, que quando houver lugar á 

disponibilização de fotocópias deste tipo de documentos eu pedia o favor só de ampliarem um 

bocadinho ou tornarem a sua resolução mais eficaz, com vista a que as mesmas possam ser 

mais percetíveis. Obviamente não é culpa das senhoras funcionárias mas, portanto, pedia 

esse cuidado porque não se consegue mesmo, alguns deles não se conseguem mesmo ler os 

valores e para quem estuda isso é importante, embora considere que, para quem só vê não 

faz mal, mas para quem estuda torna-se mais difícil. No entanto eu gostaria aqui de deixar 

dois ou três pontos que considero efetivamente essenciais. E faço perguntas, perguntando: 

porque é que duas das participadas, ou porque é que das conclusões do ROC duas das 

participadas não apresentam valores, porque é que os valores de duas participadas, a Agência 

Regional de Energia e Ambiente e dos Castelos e Muralhas, porque é que esses elementos não 

foram disponibilizados aos ROC’s para efeitos de análise e depois também coloco em questão 

obviamente a haver matéria, que tantas vezes questionei o Senhor Presidente e algumas 

vezes até tivemos conversas um bocadinho mais acesas que depois obviamente ele se 

retratou, mas efetivamente se verifica aqui novamente que a questão da dívida das águas é 

um problema muito, muito, muito grave. E que, muito embora, a dívida total do Município 

aqui considerada no ponto 1.3, dentro do respetivo limite legal, é digamos, como disse ali o 

Deputado Zé Miguel é mesmo se nós conseguirmos e se depois for desconsiderado o montante 

da dívida e essa matéria já deveria estar assente, porque como também referiu o Deputado, o 

Senhor Presidente disse aqui e estava ali o Dr. Tierri que estava presente nessa reunião de 

Câmara também que esta matéria iria obviamente ser alvo de acordo, acordo que estaria para 

breve. Agora, ninguém gosta, e na altura eu também disse, ainda bem que sim, porque se nós 

não temos dívida não temos que pagar, portanto se nós não somos devedores não temos que a 

pagar, porém, se somos, e dependendo do montante, pode estar aqui em causa, digamos, 

uma situação muito muito grave e nós não queremos ficar novamente quase como está a ficar 

outra vez com a corda ao pescoço como disse aqui á bocadinho a Senhora Vice-presidente. 

Sobre esta situação, eu efetivamente chamava a atenção para a dívida total, o ponto 7, e 

depois também chamava a atenção para a componente despesa/receita dos pontos 6.1 e 6.2. 

Portanto, parecem a nós preocupantes. Portanto as contas do Município, á partida podem 

estar regulares e a dívida está dentro do espectro do limite legal mas por um fiozinho e 

portanto do ponto de vista da posição económica e financeira também a autarquia não sofreu 

alterações, diz o relatório do ROC, materialmente relevantes e temos aqui alguns desvios 

negativos nos mapas. São esses desvios negativos que, do mapa comparativo de resultados, 
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são estes desvios negativos a acrescer á questão da dívida e á falta de resultados das duas 

participadas que nos preocupam, portanto era só essa ressalva que eu gostaria aqui deixar 

sendo eu obviamente uma Deputada que tento ler e perceber os documentos. Obrigada” ------  

A Senhora Vice-presidente tomou a palavra para dizer que havia tomado nota de 

todas as sugestões e recomendações. ----------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento do parecer semestral sobre a situação 

económica e financeira do Município, nos termos do previsto da alínea d) do n.º 2 do art.º 

77.º da Lei n.º 73/2013. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Lançamento da derrama a cobrar no ano de 2019. Deliberação de 

Câmara de 21.09.2018 -----------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Vice-presidente,  que 

informou que o que o Executivo havia proposto relativamente ao assunto em discussão, assim 

como nos dois seguintes, à semelhança dos anos anteriores, não tendo havido qualquer 

alteração. --------------------------------------------------------------------------------------------------------      

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 11 - Lançamento da 

derrama a cobrar no ano de 2019. ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Fixação da Participação Variável no IRS a vigorar em 2019. Deliberação 

de Câmara de 21.09.2018 

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

começou por dizer que era a continuidade dos anos anteriores. --------------------------------------    

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com um voto contra da Deputada Rita 

Santos, nove abstenções dos Deputados da Bancada do PPD-PSD e os votos favoráveis dos 

Deputados da Bancada do Partido Socialista e do Presidente da Assembleia Municipal, o Ponto 

12 - Fixação da Participação Variável no IRS a vigorar em 2019. --------------------------------------   

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

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

“Relativamente ao ponto de fixação da participação variável do IRS para 2019, a 

bancada do CDS-PP de Miranda do Corvo apresenta a seguinte declaração de voto: o aumento 

da competitividade concelhia que com a fixação da participação variável do IRS para 2019 

poderia servir de impulso à atração de mais famílias e mais empresas ao concelho acaba, com 

mais esta proposta do executivo municipal do Partido Socialista presidido pelo Senhor 

Presidente Miguel Baptista, por ter o efeito inverso. Todos daqui afastando numa altura que 

ao invés de baixar os impostos para atrair mais investidores ao concelho, numa época em que 

os constrangimentos e os prejuízos decorrentes da falta do comboio, da falta de emprego, da 

falta de investimento privado, da falta de indústria em Miranda do Corvo são notórios 
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propondo a fixação de uma taxa de 5% a sua taxa máxima prevista na Lei. A proposta 

apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara para este saque contínuo de mais 5% sobre o 

IRS dos mirandenses a aplicar no ano de 2019 aparece assim justificado: apoio à construção 

de equipamentos sociais sem o concretizar, reforço do apoio às coletividades desportivas e 

culturais do concelho sem o concretizar, apoio às comissões fabriqueiras da igreja para 

reabilitação do património religioso sem o concretizar, apoio às situações de emergência 

social a resolver através do Fundo de Emergência Social sem referir o montante, apoio à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo com a aquisição de 

viaturas sem referir o montante, apoio às Juntas de Freguesia e à União de Freguesias através 

de acordos de execução para limpeza de bermas e valetas sem referir o montante, apoio às 

Juntas de Freguesia e à União de Freguesias através de contratos Interadministrativos para a 

realização de pequenas obras de proximidade com a população sem referir o montante. 

Vejamos, o parecer do Revisor Oficial da Sociedade da Revisão de Contas contratada pela 

Câmara Municipal hoje aqui trazido para conhecimento apresenta as seguintes conclusões: a 

posição económica e financeira da autarquia não sofreu alterações materialmente relevantes, 

a autarquia dispõe de condições financeiras para cumprir com as obrigações atualmente 

assumidas, a dívida total do Município contém-se dentro do limite legal ainda que este 

parecer tenha sido elaborado com a falta de dados de duas participadas da autarquia, a 

Agência Regional para a Energia e Ambiente e a Agência para o Desenvolvimento dos Castelos 

e Muralhas e ainda as faturas emitidas pelo fornecedor das Águas do Centro Litoral não 

entraram para o cálculo da dívida e isso oferece alguma preocupação com as contas da 

autarquia. Saudamos a preocupação deste executivo com a previsão das verbas incluindo o 

Fundo de Emergência Social, saudamos a preocupação e o apoio às coletividades, saudamos a 

preocupação e o apoio à igreja, saudamos a preocupação e o apoio aos Bombeiros 

Voluntários, saudamos por último a preocupação e o apoio à construção de equipamentos 

sociais. Porém, questionamos: qual o valor do apoio às Juntas de Freguesia e à União de 

Freguesias através de acordos de execução para limpeza de bermas e valetas? São estas 

mesmas operações objeto também de procedimentos concursais normalmente na forma de 

ajustes diretos lançados pela Câmara Municipal? Questionamos também, qual o valor do apoio 

à Junta de Freguesia e à União de Freguesias através de contratos interadministrativos para a 

realização de pequenas obras de proximidade com a população e que obras são estas? Não 

existe paralelamente esta transferência/delegação de competências para as Juntas de 

Freguesia e União das Freguesias a natural transferência de um valor do orçamento direto da 

autarquia para tal previsto? Ou este chamemos-lhe quinto considerando da proposta do 

Senhor Presidente ser apenas para tapar os olhos dos mais distraídos ou dos mais 
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impreparados convidados a votar este documento? Discordamos totalmente de uma gestão 

autárquica mais preocupada em dividir para reinar do que em atuar em concreto junto de 

quem realmente precisa, ajudando. Não aceitamos que se tire dinheiro às famílias com a 

desculpa de estar com ele a ajudar as coletividades, da extorsão do dinheiro dos mirandenses 

para utilizações nada transparentes também não concordamos. Não concordamos da 

utilização recorrente do dinheiro dos mirandenses com despesas correntes que em nada 

ajudam o Concelho a evoluir na senda do crescimento económico e desenvolvimento, esses 

sim, atrativos para gerações futuras. Somos responsáveis porém e sabemos que o património 

imóvel foi objeto de avultadas e muitas vezes injustas reavaliações, o que significa um 

acréscimo de receita e fez baixar a taxa de IMI para o mínimo legal e muito bem, note-se. 

Somos responsáveis e sabemos que de entre outros, o apoio à Associação dos Bombeiros 

Voluntários é necessário e por essa razão defendemos que o valor da participação variável do 

IRS foi fixado em 4%, acreditamos que o mesmo estaria ainda hoje numa tendência também 

decrescente. Entendemos que o Senhor Presidente deve diminuir a estrutura de custos 

decorrentes de forma a que com essa diminuição possa apoiar as famílias e não o contrário, 

isto é, tirar às famílias para auto financiamento. Não esquecemos que foi este executivo p’la 

mão do Exmº.  Senhor Presidente Miguel Baptista que fixou a participação variável do IRS para 

o seu atual valor máximo de 5%. Não esquecemos que as propostas com este teor ainda nos 

parecem mais graves quando nos dizem que o Município se encontra numa situação financeira 

estável. Em resumo, o Senhor Presidente com esta proposta não pode, ainda que por 

estratégia orçamental, populismo ou demagogia seja o que for, limitar-se a orientar a gestão 

do dia-a-dia do Município sem aumentar o financiamento, fazendo o que é mais fácil e que 

tanto diz criticar, que é aumentar os impostos das famílias mirandenses. A bancada do CDS-PP 

defende que os argumentos supra expostos, que a fixação da participação variável do IRS para 

2019 se estabeleça nos 2.5% e não nos 5% conforme aqui proposto. Muito obrigada” -------------  

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

que começou por dizer que a sua declaração de voto era a título pessoal e não a título da 

bancada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que se abestia daquela votação em primeiro lugar por uma questão de lealdade 

para com a posição tomada na Câmara Municipal pelos colegas vereadores do PSD mas acima 

de tudo porque entendia que a taxa variável do IRS só seria aceitável nos valores em que 

estava se fosse para a Câmara ter uma execução de investimento que correspondesse aquele 

imposto alto. Disse que a haver uma taxa variável de IRS a 100% então que a Câmara faça 

muita obra e execute e que apoie muito, o que não tem vindo a acontecer. Disse ainda que se 

tinha abstido na votação como última oportunidade à Câmara Municipal de demonstrar que o 
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mesmo estava enganado. Referiu um comentário do Senhor Deputado José Mário Gama 

relativamente a 50 mil euros do Fundo de Emergência Social, dizendo que o mesmo era 

mentira pois o Fundo de Emergência Nacional havia tido uma execução de apenas 45 mil 

euros no ano transato. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que a execução não era igual ao que constava no Orçamento, mas era de apenas 

45 mil euros o que era um bom exemplo de como havia um corte de 10% do que estava 

previsto, dizendo que a taxa de IRS é de 100% para atribuir 50 mil euros ao Fundo de 

Emergência Social mas afinal só são executados 45 mil euros. ----------------------------------------   

Disse que se Miranda do Corvo tivesse um executivo que todos desejavam, bastante 

atuante e que investisse e executasse muito, compreendia que existisse uma taxa de IRS 

daquele valor e que se no próximo ano, à semelhança do atual, for apresentada uma taxa de 

execução de 16% do investimento previsto para a primeira metade do ano, defendia que 

Miranda deveria inverter por completo a sua estratégia fiscal. Disse ainda que se a Câmara 

mais uma vez provasse que não conseguia investir iria haver um choque fiscal para as famílias 

que lhes permita ter um maior desafogo. ------------------------------------------------------------------   

Terminou a sua intervenção deixando o desafio para o ano seguinte numa lógica de 

sugestão para se fazer mais e melhor com o dinheiro das famílias. -----------------------------------  

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

que começou por dizer que os 5% pagos pelas famílias que pagam IRS, o que infelizmente não 

eram muitas, seria uma comparticipação que apenas afetaria alguns mirandenses, mas não o 

grosso da população de Miranda do Corvo e que de todo o modo, haveria sempre uma 

compensação pelo fato do IMI continuar no valor mais reduzido, pelo que o Município optou 

pelo que era menos penalizador para as famílias do Concelho, achando ser aquela a melhor 

solução. Disse ainda que o direito a casa própria, saúde e educação são bens primordiais, as 

famílias que adquirem uma casa, que pagam o IMI podem auferir um vencimento que lhes 

permita criar uma almofada para anualmente pagar o referido imposto e por isso considerava 

que o Executivo tinha decidido e muito bem pela taxa mínima de IMI. Contudo entendia que 

havia uma boa governação e gestão autárquica, embora todos gostassem de reduzir os 

impostos, dos 5% que o governo deixa para as autarquias gerirem. Por fim, referiu-se a 

intervenção do Senhor Deputado José Miguel relativamente ao Fundo de Emergência Social, 

para lembrar em anos anteriores e noutro executivo a verba para o Fundo de Emergência 

Social era de 25 mil euros e executava-se apenas á volta de 800 euros. Se no atual executivo 

tivessem sido dotados 50 mil e executados 45 mil estava muito bem. -------------------------------   



 

 

      

Ata 27-09-2018  
Nº 5  

32 

Recordou também o apoio que era dado aos Bombeiros ultrapassava em dobro ou 

triplo o anterior, o que permitia um melhor apetrechamento da instituição e por isso um 

melhor desempenho. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente às Juntas de Freguesia lembrou também que nunca nenhum executivo 

havia transferido tanta verba com os acordos celebrados. ---------------------------------------------   

Terminou reiterando que a bancada do Partido Socialista votava a favor, 

congratulava-se com a redução da derrama pelo incentivo ao investimento, redução do IMI 

pelo incentivo á fixação das pessoas, e aqueles que podiam pagar um pouco mais contribuíam 

para que a redistribuição económica entre todos se faça como uma cobertura social e se 

possa transferir para aqueles que menos podem pagar. -------------------------------------------------    

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

defesa da honra: “Muito obrigada Senhor Presidente por me dar a palavra. A Senhora 

Deputada Etelvina Luís por quem tenho o maior respeito, creio que não terá sido justa, se 

calhar não tanto por ela, porque efetivamente esteve completamente aqui num ambiente de 

conversa quando eu estava a ler a minha declaração de voto, portanto, eu vou dar-lha em 

papel e vai dizer-me efetivamente onde é que na minha declaração de voto está uma 

mentira. Porque chamou-me mentirosa e acho que isso é um bocadinho demasiado. Muito 

obrigada” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Etelvina Luís que 

começou por dizer que não havia chamado mentirosa á Senhora Deputada Rita Santos, mas 

que a sua declaração continha mentiras. E a título de exemplo referiu o momento em que a 

Senhora Deputada tinha dito que o executivo tirava dinheiro aos mirandenses, e isso não era 

verdade, apenas não dava aos mirandenses, aquilo que era uma prerrogativa que o governo 

concedia às autarquias e cada uma geria conforme entendia. -----------------------------------------   

Ponto 13 - Fixação das Taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 

2019. Deliberação de Câmara de 21.09.2018 -------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Vice-presidente, que 

começou por dizer que relativamente ao Fundo de Emergência Social, área que lhe era muito 

cara, sendo uma área em que o executivo estava muito bem, subscrevia na íntegra o que o 

Senhor Deputado José Mário Gama havia dito sobre a cabimentação de 25 mil euros para o 

Fundo Emergência Social no anterior executivo, tinham sido efetivamente executados pouco 

mais de 800 euros.----------------------------------------------------------------------------------------------   

Chamou a atenção de que o Fundo de Emergência seria tendencialmente menor, não 

porque as famílias não fossem ajudadas, mas porque existia um decréscimo nos pedidos de 

ajuda. A tendência é que esses pedidos diminuam e esse dinheiro atribuído seja cada vez 
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menos, exceção feita aos anos da troika extremamente aflitivos para algumas famílias, era 

por isso uma rubrica que acreditava que tendencialmente fosse decrescer. Relativamente ao 

IMI, disse que a posição do município era semelhante aos anos anteriores. -------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, Ponto 13 - Fixação das Taxas de 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 2019. ----------------------------------------------  

Ponto 14 – Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

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

começou por dizer que o Jornal Económico em conjunto com a Lusa noticiava que o plano de 

ferrovia de 2020 trazia só dois mil milhões de euros para a ferrovia o que significava que se a 

Metro Mondego tivesse sido extinta e o Município fizesse ainda parte da CP poderia 

candidatar-se a essas verbas. Disse que curiosamente, para além de novos projetos, linhas 

encerradas como Linha da Beira Baixa, o troço Covilhã-Guarda encerrada há mais de 10 anos, 

já haviam entrado em fase de obra, o que dava razão à CDU, afinal havia dinheiro para as 

obras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que como se havia gasto dinheiro com a saída da CP, com a Metro Mondego 

continuava-se a gastar dinheiro em projetos, anteprojetos, previsões e o erário público 

continuava a ser derretido. Restava como consolo a lembrança do Ramal que poderia ser 

reavivada na exposição dos “Cartoons Pelo Ramal – Humor Negro”. O Senhor Deputado 

terminou a sua intervenção com uma frase que se encontrava na estação do Pinhão na placa 

comemorativa dos 100 anos daquela estação: “O caminho-de-ferro é uma revolução”. ----------   

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

começou por dizer que gostava da persistência do Senhor Deputado Marta na temática e da 

coerência comunista e atitude. Apoiavam o governo que ia gastar milhões no Metro de Lisboa 

e do Porto mas depois na Assembleia Municipal são contra a descentralização, mas contra as 

decisões do centralismo. Achava que coerência era, o Senhor Deputado na Assembleia 

manifestar o seu desagrado sobre as decisões do governo relativamente aos milhões para o 

Metro de Lisboa e Porto ao invés de proporem uma solução para a linha da Lousã. Referiu 

ainda que o Senhor Deputado nunca questiona o que o centralismo faz, independentemente 

do governo central, por isso achava urgente a descentralização, para todas as áreas. -----------   

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

dirigiu ao Senhor Deputado José Miguel para lhe dizer que era a favor da descentralização, 

mas uma descentralização correta, que não transferisse só competências mas dinheiro 

também para concretizar essas competências. Disse que, o que a CDU e o PCP defendia na 

Assembleia defendia também em Lisboa na Assembleia da República e não os viu chumbar os 
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orçamentos do governo ou pedir demissão dos cargos partidários, enquanto o comboio não 

fosse reposto no Ramal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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 duas horas e trinta 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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