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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA 

DO CORVO, REALIZADA DIA 25-01-2019  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove reuniu 

Extraordinariamente a Assembleia Municipal de Miranda do Corvo no auditório dos Paços do 

Município. Presidiu ao ato o Presidente da Mesa, Dr. João Germano Mourato Leal Pinto, o qual 

deu aberta a sessão com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------  

Ponto 1 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 97/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 1.P/2019 ---------------------------  

Ponto 2 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 98/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 2.P/2019 ---------------------------  

Ponto 3 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 100/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 3.P/2019 ---------------------------  

Ponto 4 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 101/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 4.P/2019 ---------------------------  

Ponto 5 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 103/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 5.P/2019 ---------------------------  

Ponto 6 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 104/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 6.P/2019 ---------------------------  

Ponto 7 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 105/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 7.P/2019 ---------------------------  

Ponto 8 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 106/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 8.P/2019 ---------------------------  

Ponto 9 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 107/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 9.P/2019 ---------------------------  

Ponto 10 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 99/2018, 

para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra: Proposta n.º 

10.P/2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

101/2018, para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra: 

Proposta n.º 11.P/2019 -----------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 12 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

102/2018, para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra: 

Proposta n.º 12.P/2019 -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 13 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

103/2018, para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra: 

Proposta n.º 13.P/2019 -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Aprovação do Mapa de fluxos de caixa e mapas de execução orçamental 

Ponto 15 - Primeira revisão ao Orçamento e GOP‘s de 2019 - integração do saldo 

de gerência --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 16 - Declarações no âmbito do artigo 15.º, da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro 

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

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

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

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

A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de substituição de 

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

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

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

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

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

A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de suspensão de 

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

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

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

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

Ponto 1 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 97/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 1.P/2019 ---------------------------  

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

Câmara, que depois de cumprimentar todos os presentes começou por fazer uma resenha dos 

motivos que deram origem àquela assembleia extraordinária.  ----------------------------------------  

Referiu que tinham sido publicados onze diplomas relativos à transferência de 

competências, não só para os municípios, mas também para os órgãos das Comunidades 

Intermunicipais e num caso pontual para as Juntas de Freguesia.  -----------------------------------  

Disse que estavam em causa onze diplomas que tinham sido publicados em finais de 

novembro, mas existem outros que, ou já tinham sido objeto de promulgação pelo Senhor 
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Presidente da República, ou estão a aguardar publicação, nomeadamente em duas áreas que 

iriam exigir da parte da Assembleia Municipal um estudo também muito aprofundado, relativo 

às áreas da educação e da saúde.  --------------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos onze diplomas que estavam a discussão, referiu que tinha sido 

dado um prazo de 60 dias para que os órgãos competentes, no caso dos municípios a 

Assembleia Municipal, decidissem a aceitação ou não da transferência de competências. 

Salientou que esses 60 dias tinham sido somados em termos de prazo para decisão a partir da 

produção de efeitos, ou seja, após a publicação em Diário da República. Disse também que 

em alguns dos diplomas o prazo de comunicação à DGAL seria no final de janeiro, noutros em 

fevereiro, no entanto também não seria possível aguardar pela Assembleia Municipal ordinária 

de fevereiro para deliberar sobre estes assuntos, pois a Assembleia Municipal teria de se 

pronunciar no caso de não-aceitação de transferência de competências, pois caso não o 

fizesse seria uma aceitação tácita dessa transferência. Referiu que existem três diplomas que 

se propõe que se delibere pela não aceitação, por esse motivo teve de ser realizada a 

Assembleia Municipal extraordinária nesta data.  --------------------------------------------------------  

Disse ainda que a proposta de não-aceitação diz respeito apenas e só ao ano de 2019, 

pois em qualquer um dos casos das três propostas de não-aceitação, a Assembleia Municipal 

terá de se pronunciar sobre a manutenção da continuidade da decisão ou não a partir de 

janeiro de 2020.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que no caso de se manter a não-aceitação desses três diplomas, em 1 de 

janeiro de 2021, de acordo com o que está previsto na lei, essas competências irão ser 

obrigatoriamente transferidas para os órgãos municipais.  ---------------------------------------------  

Relativamente aos onze diplomas, disse que sete deles são relativos exclusivamente 

ao município, dois são referentes apenas à Comunidade Intermunicipal e os outros dois  

preveem essa transferência para ambos os órgãos.  -----------------------------------------------------  

Esclareceu ainda que a Assembleia Municipal teria de deliberar relativamente à 

transferência de competências para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra nos 

quatro diplomas em concreto, porque essas competências só produzem efeitos e só podem ser 

exercidas a partir do momento em que todas as Assembleias Municipais tenham demonstrado 

a sua concordância.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao ponto 1 da Ordem de Trabalhos disse que o mesmo diz respeito à 

transferência de competências para o Município no domínio da gestão das praias marítimas, 

fluviais e lacustres integradas no domínio público do Estado. Referiu que é obvio que os 

municípios mais interessados e com mais trabalho naquela área seriam os da orla costeira e 

que tinham as praias marítimas, porém e apesar de Miranda do Corvo não ter nenhuma praia 
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marítima, lacustre ou fluvial integrada no domínio público do Estado, tem a questão de 

Segade e poderia vir a ter benefício no futuro, por isso interessava à Câmara Municipal 

aceitar aquela competência, pois caso tivesse que intervir teria muito maior agilidade em 

termos de procedimentos que hoje não tinha, por estar dependente de muitas entidades.  ----  

Informou que a proposta não traz quaisquer encargos de relevo para o Município, que 

foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, pelo que se propunha que a Assembleia 

Municipal aprovasse, se assim o entendesse, a aceitação de transferência de competências 

constantes no Decreto-Lei. -----------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 1.P/2019, relativa à aceitação da transferência de competências, constante do 

Decreto-Lei n.º 97/2018, para o Município de Miranda do Corvo. -------------------------------------  

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

Simões, que depois de cumprimentar os presentes, apresentou a seguinte declaração de voto: 

“A bancada do PCP vota contra a aceitação da transferência de competências ao 

abrigo da lei 50/2018 e posteriores decretos-leis sectoriais para o município de Miranda do 

Corvo ou para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra considerando que o 

Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências sem quaisquer verbas associadas, 

o Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências por parte do Estado sem 

quaisquer garantias de que os meios humanos e materiais serão fornecidos e ou suportados 

pelo Estado Central. Esta transferência de competências transforma o poder local em meros 

órgãos executores dos governos sendo que o poder local executa aquilo que o governo 

planear. Existem direitos fundamentais plasmados na Constituição Portuguesa dos quais o 

Estado Central não se pode dirimir, tendo inclusive o poder dever constitucional de pugnar 

para quês estes sejam postos em prática de uma forma universal, como seja o direito e o 

acesso á justiça, saúde, educação, habitação entre outros direitos fundamentais. Esta 

transferência de competências da forma como está legislada vai, ao contrário do que se 

pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais ricos, com 

mais população e com mais meios e os municípios do interior mais desertificados e com mais 

dificuldades. A bancada do PCP neste assunto defende e exige que: se inicie um processo 

sério de descentralização inseparável da criação das regiões administrativas o que de todo 

não é o que está em cima da mesa. A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das 

populações, se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno das atribuições do poder 
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local e das suas competências. A identificação de competências cuja transferência coloque 

em risco direitos e funções sociais do Estado nomeadamente na sua vertente universal e 

sejam acompanhados por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização 

do Estado por via de um subfinanciamento que é o que atual processo das transferências 

preconiza”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim a Senhora Deputada afirmou que a sua declaração de voto será válida sempre 

que votar contra nos pontos seguintes.   -------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 98/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 2.P/2019 ---------------------------  

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

Câmara, que começou por dizer que a proposta dizia respeito à transferência de 

competências no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de 

fortuna ou azar, ou outras formas de jogo, nomeadamente rifas, tombolas, sorteios, 

concursos publicitários, concursos de conhecimentos e passatempos e que sejam realizados no 

âmbito territorial do concelho.  -----------------------------------------------------------------------------  

Disse que naquele caso as receitas que porventura daí advinham não iriam compensar 

de modo algum a sobrecarga para os serviços pela multiplicidade de jogos existentes, pelo 

que entendeu propor à Câmara Municipal a não aceitação, de momento, daquela 

competência.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que, quer naquele quer noutros casos, estava a ser pensado no âmbito da 

Comunidade Intermunicipal para os municípios que viessem a aceitar no imediato essa 

competência ou nos anos seguintes, o que era inevitável de acordo com o que estava previsto 

na lei, poder aquela competência vir a ser delegada e ser centralizado na CIM com mais 

eficiência de recursos, os licenciamentos de todas aquelas atividades. Terminou a sua 

intervenção neste ponto esclarecendo que a proposta ia no sentido da aprovação da não-

aceitação da transferência de competências para a autarquia.  --------------------------------------   

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

Simões, que começou por dizer que enquanto deputada em substituição na bancada do PCP 

estava perplexa, com toda a argumentação, quer para aceitar quer para não aceitar e que era 

um copy past, uma argumentação absolutamente niilista onde se fundamenta quer se aceite a 

transferência de competências na área da justiça com os mesmos argumentos usados para que 

se aceite a transferência de competências na área da gestão das vias de comunicação, o que 

não conseguia perceber, como se se mete tudo no mesmo saco. -------------------------------------   

Referiu que aceita-se e não se aceita com base nos mesmos argumentos. Disse que 

não conseguia conceber como é que o Município pela mesma bitola, com a mesma 
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argumentação aceitava todos os pontos em discussão, assim como não entende como é que o 

executivo levava a discussão todas aquelas propostas à Assembleia Municipal sem qualquer 

fundamentação e baseadas apenas em considerações genéricas e iguais para todos os setores.  

Salientou que todas as propostas quer de aceitação quer de não-aceitação tinham por 

base os mesmos fundamentos e apenas as de não-aceitação diziam que não existiam recursos 

humanos, pelo que disse que não conseguia perceber como é que uma questão tão importante 

como a transferência de competências trazia para a Assembleia Municipal aquele tipo de 

argumentação. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente a esta proposta questionou o Senhor Presidente da Câmara qual era o 

financiamento para poder aceitar aquela competência.  -----------------------------------------------   

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

Câmara, que começou por dizer que prezava muito a democracia e o respeito entre as 

instituições, nomeadamente pelos senhores deputados e restantes autarcas. Nesse sentido, e 

a título de exemplo, quando chegou uma proposta por atacado da CIM em que juntava os 

quatro Decretos-Lei relativos à CIM, optou-se, em articulação com os serviços, por fazer uma 

proposta por Decreto-Lei para que livremente cada uma fosse discutida e cada um tivesse o 

seu sentido de voto em cada Decreto-Lei.  ----------------------------------------------------------------  

Referiu que a metodologia poderia ter sido diferente, mas por respeito democrático 

desagregou-se e apresentou-se uma proposta por Decreto-Lei com total rigor e transparência.  

Sobre a questão das contrapartidas, disse que aquelas competências em que se 

percebeu que trariam encargos e exigências de mais recursos humanos, optou-se de 

momento, como é o caso da proposta em discussão, pela proposta de não-aceitação.  ----------  

Disse que todas as outras poderiam acarretar encargos que seriam devidamente 

explicados, assim como no futuro em áreas como a educação e saúde a aceitação teria de ser 

muito bem ponderada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com uma abstenção da Deputada do PCP 

e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do Partido 

Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a proposta n.º 2.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 98/2018, para 

o Município de Miranda do Corvo. ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto 3 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 100/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 3.P/2019 ---------------------------  

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

Câmara, que começou por dizer que a proposta de aceitação tinha sido muito bem ponderada 

e que teve inclusive o cuidado de realizar uma reunião de trabalho em que tinha estado 
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presente o Senhor Vereador Sérgio Seco, em que se manifestaram preocupações em relação a 

cada uma das competências.  --------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu que o que ali estava em causa era a transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio da gestão das vias de comunicação. Disse que houve um estudo 

aprofundado do Decreto-Lei para se perceber bem o que estava em causa. Esclarecidas as 

dúvidas, percebeu-se que seria do interesse do Município aceitar esta competência, pelo que 

era essa a proposta que trazia. ------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada do PCP 

e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do Partido 

Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a proposta n.º 3.P/2019, relativa à 

aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 100/2018, para o 

Município de Miranda do Corvo. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Simões, que apresentou a seguinte declaração de voto:------------------------------------------------  

“A bancada do PCP vota contra a aceitação da transferência de competências ao 

abrigo da lei 50/2018 e posteriores decretos-leis sectoriais para o município de Miranda do 

Corvo ou para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra considerando que o 

Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências sem quaisquer verbas associadas, 

o Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências por parte do Estado sem 

quaisquer garantias de que os meios humanos e materiais serão fornecidos e ou suportados 

pelo Estado Central. Esta transferência de competências transforma o poder local em meros 

órgãos executores dos governos sendo que o poder local executa aquilo que o governo 

planear. Existem direitos fundamentais plasmados na Constituição Portuguesa dos quais o 

Estado Central não se pode dirimir, tendo inclusive o poder dever constitucional de pugnar 

para quês estes sejam postos em prática de uma forma universal, como seja o direito e o 

acesso á justiça, saúde, educação, habitação entre outros direitos fundamentais. Esta 

transferência de competências da forma como está legislada vai, ao contrário do que se 

pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais ricos, com 

mais população e com mais meios e os municípios do interior mais desertificados e com mais 

dificuldades. A bancada do PCP neste assunto defende e exige que: se inicie um processo 

sério de descentralização inseparável da criação das regiões administrativas o que de todo 

não é o que está em cima da mesa. A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das 

populações, se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno das atribuições do poder 

local e das suas competências. A identificação de competências cuja transferência coloque 
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em risco direitos e funções sociais do Estado nomeadamente na sua vertente universal e 

sejam acompanhados por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização 

do Estado por via de um subfinanciamento que é o que atual processo das transferências 

preconiza”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 4 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 101/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 4.P/2019 ---------------------------  

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

Câmara, que começou por dizer que a transferência de competências em discussão foi 

aprovada por unanimidade na Câmara Municipal e vai no sentido de propor à Assembleia 

Municipal que aprove a proposta de aceitação de transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio da justiça.  -----------------------------------------------------------------  

Disse que estamos perante um Decreto-Lei que tinha também uma outra componente 

que era a transferência das referidas competências para a Comunidade Intermunicipal da 

Região de Coimbra.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à proposta, disse que a mesma se refere essencialmente ao Julgado de 

Paz e a outras questões relacionadas com a área social que, na prática ou em articulação com 

a CPCJ ou com os serviços de ação social, já se fazem no Município e que se trata apenas de 

uma questão de formalizar o respetivo gabinete.  -------------------------------------------------------  

Informou que sendo o Julgado de Paz uma valência em termos de justiça que funciona 

já há algum tempo em Miranda do Corvo e faz parte da rede de Julgados de Paz, trata-se 

apenas de uma questão de regularizar algo que já existe, uma vez que o protocolo com a 

entidade competente relacionada com a justiça, já definia bem as regras quanto à cedência 

das instalações e dos funcionários e que essa matéria que já é responsabilidade da Câmara 

Municipal desde sempre.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu que a Senhora Juíza não era remunerada pela Câmara Municipal e assim 

iria continuar, mas que caso venha a ser, o Município irá receber a verba correspondente à 

remuneração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim disse que no âmbito da gestão da rede de Julgados de Paz e ao ser aprovada a 

aceitação daquela transferência de competências, poderia vir a ser concretizado algo que já 

era uma ambição, que era de o Julgado de Paz de Miranda do Corvo poder passar a ter um 

âmbito territorial mais vasto.  -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio para dizer que aquela era 

uma boa medida para o Município em termos de justiça em Miranda do Corvo e que não 

existindo Tribunal da Comarca, o Julgado de Paz era um bom instrumento para dirimir 

algumas situações.  ---------------------------------------------------------------------------------------------   
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A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada do PCP 

e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do Partido 

Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a proposta n.º 4.P/2019, relativa à 

aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 101/2018, para o 

Município de Miranda do Corvo. ------------------------------------------------------------------------------   

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

Simões, que apresentou a seguinte declaração de voto:------------------------------------------------  

“A bancada do PCP vota contra a aceitação da transferência de competências ao 

abrigo da lei 50/2018 e posteriores decretos-leis sectoriais para o município de Miranda do 

Corvo ou para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra considerando que o 

Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências sem quaisquer verbas associadas, 

o Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências por parte do Estado sem 

quaisquer garantias de que os meios humanos e materiais serão fornecidos e ou suportados 

pelo Estado Central. Esta transferência de competências transforma o poder local em meros 

órgãos executores dos governos sendo que o poder local executa aquilo que o governo 

planear. Existem direitos fundamentais plasmados na Constituição Portuguesa dos quais o 

Estado Central não se pode dirimir, tendo inclusive o poder dever constitucional de pugnar 

para quês estes sejam postos em prática de uma forma universal, como seja o direito e o 

acesso á justiça, saúde, educação, habitação entre outros direitos fundamentais. Esta 

transferência de competências da forma como está legislada vai, ao contrário do que se 

pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais ricos, com 

mais população e com mais meios e os municípios do interior mais desertificados e com mais 

dificuldades. A bancada do PCP neste assunto defende e exige que: se inicie um processo 

sério de descentralização inseparável da criação das regiões administrativas o que de todo 

não é o que está em cima da mesa. A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das 

populações, se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno das atribuições do poder 

local e das suas competências. A identificação de competências cuja transferência coloque 

em risco direitos e funções sociais do Estado nomeadamente na sua vertente universal e 

sejam acompanhados por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização 

do Estado por via de um subfinanciamento que é o que atual processo das transferências 

preconiza”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 5 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 103/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 5.P/2019 ---------------------------  
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente de 

Câmara, que começou por referir que a proposta foi aprovada por unanimidade na Câmara 

Municipal e concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio 

do apoio às equipas de intervenção permanente das Associações de Bombeiros Voluntários e 

que um pouco à semelhança do Julgado de Paz era apenas uma questão de regularizar algo 

que já existia.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que o caso de Miranda do Corvo era recente, a primeira EIP era de 2018, de 

acordo com o que tinha sido o protocolo tripartido, objeto de aprovação nos órgãos 

competentes, entre a ANPC, a ABBMC e o Município de Miranda do Corvo que previa que a 

ANPC transferisse os custos do funcionamento dessa EIP em termos de despesa com pessoal 

para os bombeiros, e a Câmara Municipal assumisse os outros 50%.  ---------------------------------  

Finalmente disse ainda que surgiu uma dúvida legítima por todos os municípios, ou 

seja, se o Município aceitasse aquela competência se teria ou não de pagar toda a EIP, 

aumentando dessa forma os encargos. Disse que se trata de um custo que a Câmara Municipal 

já assumia e que não iria gastar mais do que aquilo que gastava e que no fundo era 

regularizar uma situação já existente a nível nacional, pelo que a proposta era de aceitação 

daquela competência e naqueles termos.   ----------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada do PCP 

e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do Partido 

Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a proposta n.º 5.P/2019, relativa à 

aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 103/2018, para o 

Município de Miranda do Corvo. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Simões, que apresentou a seguinte declaração de voto:------------------------------------------------  

“A bancada do PCP vota contra a aceitação da transferência de competências ao 

abrigo da lei 50/2018 e posteriores decretos-leis sectoriais para o município de Miranda do 

Corvo ou para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra considerando que o 

Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências sem quaisquer verbas associadas, 

o Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências por parte do Estado sem 

quaisquer garantias de que os meios humanos e materiais serão fornecidos e ou suportados 

pelo Estado Central. Esta transferência de competências transforma o poder local em meros 

órgãos executores dos governos sendo que o poder local executa aquilo que o governo 

planear. Existem direitos fundamentais plasmados na Constituição Portuguesa dos quais o 

Estado Central não se pode dirimir, tendo inclusive o poder dever constitucional de pugnar 

para quês estes sejam postos em prática de uma forma universal, como seja o direito e o 
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acesso á justiça, saúde, educação, habitação entre outros direitos fundamentais. Esta 

transferência de competências da forma como está legislada vai, ao contrário do que se 

pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais ricos, com 

mais população e com mais meios e os municípios do interior mais desertificados e com mais 

dificuldades. A bancada do PCP neste assunto defende e exige que: se inicie um processo 

sério de descentralização inseparável da criação das regiões administrativas o que de todo 

não é o que está em cima da mesa. A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das 

populações, se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno das atribuições do poder 

local e das suas competências. A identificação de competências cuja transferência coloque 

em risco direitos e funções sociais do Estado nomeadamente na sua vertente universal e 

sejam acompanhados por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização 

do Estado por via de um subfinanciamento que é o que atual processo das transferências 

preconiza”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 6 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 104/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 6.P/2019 ---------------------------  

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

Câmara, que iniciou por esclarecer que a proposta se referia à transferência de competências 

para o município no domínio da instalação e gestão de Lojas do Cidadão e Espaços do 

Cidadão, gabinetes de apoio aos emigrantes e centros locais de apoio e integração de 

migrantes.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que relativamente aos Espaços do Cidadão era uma realidade já há algum tempo 

em Miranda do Corvo, com protocolo com a Agência de Modernização Administrativa, com a 

respetiva repartição de encargos e afetação de recursos humanos e outros, e que é uma mais-

valia para os munícipes. Disse que existe a firme intenção da Câmara Municipal de instalar 

também um Espaço de Cidadão num território que tinha de mais de quatro mil habitantes, a 

União das Freguesias de Semide e Rio de Vide.  ----------------------------------------------------------  

Disse que sendo Miranda do Corvo um concelho onde existe uma instituição que 

acolhe e integra migrantes no âmbito de programas de acolhimento e também porque era um 

concelho que tinha muitos emigrantes espalhados pelo mundo, é intenção da Câmara 

Municipal montar essa estrutura, que funcionará mais pontualmente em período de férias, 

sem aumento de despesas com pessoal e recorrendo aos técnicos existentes, os quais irão 

integrar essas valências, dando-lhes forma em termos de estrutura da Câmara Municipal e o 

seu funcionamento.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Neste momento o Senhor Presidente da Assembleia Municipal perguntou ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal se estava previsto algum Gabinete de Apoio ao Emigrante 

para Miranda do Corvo e este informou que estaria já agendada para a sessão de câmara 

seguinte, um protocolo nesse sentido com as entidades competentes.  -----------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada do PCP 

e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do Partido 

Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a proposta n.º 6.P/2019, relativa à 

aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 104/2018, para o 

Município de Miranda do Corvo. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Simões, que apresentou a seguinte declaração de voto:------------------------------------------------  

“ A bancada do PCP vota contra a aceitação da transferência de competências ao 

abrigo da lei 50/2018 e posteriores decretos-leis sectoriais para o município de Miranda do 

Corvo ou para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra considerando que o 

Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências sem quaisquer verbas associadas, 

o Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências por parte do Estado sem 

quaisquer garantias de que os meios humanos e materiais serão fornecidos e ou suportados 

pelo Estado Central. Esta transferência de competências transforma o poder local em meros 

órgãos executores dos governos sendo que o poder local executa aquilo que o governo 

planear. Existem direitos fundamentais plasmados na Constituição Portuguesa dos quais o 

Estado Central não se pode dirimir, tendo inclusive o poder dever constitucional de pugnar 

para quês estes sejam postos em prática de uma forma universal, como seja o direito e o 

acesso á justiça, saúde, educação, habitação entre outros direitos fundamentais. Esta 

transferência de competências da forma como está legislada vai, ao contrário do que se 

pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais ricos, com 

mais população e com mais meios e os municípios do interior mais desertificados e com mais 

dificuldades. A bancada do PCP neste assunto defende e exige que se inicie um processo sério 

de descentralização inseparável da criação das regiões administrativas o que de todo não é o 

que está em cima da mesa. A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das 

populações, se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno das atribuições do poder 

local e das suas competências. A identificação de competências cuja transferência coloque 

em risco direitos e funções sociais do Estado nomeadamente na sua vertente universal e 

sejam acompanhados por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização 
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do Estado por via de um subfinanciamento que é o que atual processo das transferências 

preconiza”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 105/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 7.P/2019 ---------------------------  

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

Câmara, que começou por dizer que estava em causa a transferência de competências no 

âmbito da habitação, que para além daquilo que já era competências na área do Município o 

que estava previsto transferir era relativo à titularidade e gestão de imóveis destinados a 

habitação social.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que do Estado não existia nenhuma habitação social em Miranda do Corvo, o que 

não queria dizer que não viesse a acontecer no futuro, pelo que os efeitos práticos da 

aceitação ou não aceitação naquele caso eram os mesmos, logo, por uma questão de 

coerência, a proposta era de no momento de não-aceitação.  ----------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com uma abstenção da Deputada do PCP 

e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do Partido 

Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a proposta n.º 7.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 105/2018, para 

o Município de Miranda do Corvo. ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 106/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 8.P/2019 ---------------------------  

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

Câmara, que começou por dizer que o documento acabava por materializar e concretizar a 

transferência de competências no domínio da gestão do património imobiliário público.  -------  

Disse ainda que do seu ponto de vista o mesmo acabava por ser vantajoso para o 

Município, na medida em que no presente caso refere-se a prédios urbanos ou rústicos que 

existam no concelho e que sejam propriedade do Estado, com exceção do património 

cultural, por exemplo, o património das Infraestruturas de Portugal, da CP, alguns terrenos e 

prédios já sinalizados que podem interessar ao Município.  --------------------------------------------  

Disse que essa aceitação será efetuada sob regras já previstas e que será necessária 

uma proposta de investimento ou de utilização para o imóvel em causa bem estudada e 

fundamentada. Disse que desde que exista uma intenção de utilização do imóvel degradado e 

abandonado há mais de três anos, urbano ou rústico, a Câmara Municipal poderá ficar com a 

sua posse por 50 anos.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Márcia 

Simões, que iniciou a sua intervenção por dizer que iria responder ao repto lançado pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal e que era lógico que a sua bancada iria votar contra. -   

Disse que de todas as aceitações que até aquele momento tinham sido apresentadas 

por parte da Câmara Municipal tinha ouvido sempre o Senhor Presidente a falar só coisas 

boas, a dizer que era tudo bom, mas queria chamar a atenção para alguns dados.  --------------  

Disse que Vila Nova de Gaia não tinha aceite a transferência de competências e o 

executivo era do Partido Socialista, Porto executivo “Independente”, também não tinha 

aceite a transferência de competências, Gouveia de executivo PSD também não tinha aceite 

transferência de competências.  -----------------------------------------------------------------------------  

Continuou salientando que queria lançar mão de palavras que não eram suas nem do 

seu líder partidário, mas do Senhor Presidente da República que aquando da promulgação da 

lei tinha feito alguns reparos e chamadas de atenção, nomeadamente, a sustentabilidade 

financeira concreta do processo, o risco da transferência de competências poder ser como um 

alijar de responsabilidades do Estado, a preocupação com a agravação entre autarquias, o 

afastamento excessivo do Estado de áreas especificas em que era essencial o seu papel, 

nomeadamente tendo em conta o princípio da igualdade e da universalidade dos cidadãos 

plasmada na Constituição.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Por fim disse que gostaria de olhar para a bancada do PSD para sublinhar que não 

eram palavras do Senhor Jerónimo de Sousa, mas sim preocupações do Senhor Presidente da 

República e o que via e a preocupava, era a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal, os 

Senhores Deputados do PSD, do Partido Socialista e CDS-PP estarem a aprovar todos aqueles 

documentos sem saberem as consequências, mesmo após o Senhor Presidente da República no 

ato da promulgação, ter manifestado algumas preocupações, preocupações essas que não 

verificava serem as mesmas na Assembleia Municipal. --------------------------------------------------  

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

Gama, que depois de cumprimentar todos os presentes dirigiu-se à Senhora Deputada Márcia 

Simões para lhe dizer que enquanto deputada do PCP não podia analisar os documentos 

apenas de uma perspetiva global e nacional do ponto de vista das orientações do partido 

vindas de Lisboa, pois existem interesses locais e da comunidade que independentemente da 

ideologia política deveriam ser defendidos.  --------------------------------------------------------------  

A título de exemplo referiu a transferência dos bens imóveis para a alçada do 

município e em benefício do mesmo e que se votava contra a instalação da Loja do Cidadão, 

do apoio aos emigrantes e numa lógica de que já existia toda uma estrutura montada e já 
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vinha do executivo anterior, estava a votar contra o desenvolvimento e competências que o 

município já detinha.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que se votava contra o apoio aos bombeiros, e no caso era apenas uma 

situação a regularizar pois já se procedia, estava a votar contra o desenvolvimento do 

concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que votar contra o Julgado de Paz, era votar contra algo que já estava instituído 

e era uma mais-valia para o concelho sem acréscimo de encargos.  ----------------------------------  

Disse que quando a Senhora Deputada refere que a transferência de competências 

transformam o poder local em meros órgãos executores, na sua opinião era exatamente o 

contrário, pois aquelas transferências de competências davam ao executivo a possibilidade de 

decidir e proceder em benefício do concelho e ao contrário do que disse sobre a acentuação 

de assimetrias, pelo contrário, permitia que a comunidade se desenvolvesse e agilizasse 

procedimentos que até ao momento não eram possíveis.  ----------------------------------------------  

Por fim, disse que enquanto mirandense não entendia o voto contra em relação a 

algumas transferências de competências, convicto de que as mesmas tinham sido estudadas 

de forma conscienciosa por parte do executivo.  ---------------------------------------------------------  

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

Taborda, que depois de cumprimentar todos os presentes começou por referir que uma 

revisão administrativa mais descentralizada poderia potenciar ganhos e eficiência de eficácia, 

com a aproximação das decisões aos problemas, a promoção da coesão territorial muitas 

vezes em falta e a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações através das 

respostas adaptadas às especificidades.  -------------------------------------------------------------------  

Disse que a racionalização dos custos disponíveis e a responsabilização política mais 

imediata e eficaz era a premissa que o fazia refletir sobre a questão da descentralização que 

quer se queira quer não, em 2021 seria uma realidade, embora entendesse que se deveria 

ficar um pouco à defesa pois não se sabia muito sobre o assunto e sobre as almofadas 

financeiras.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que na área da educação e da saúde, teriam de ser muito bem estudadas e 

aprofundadas pelo seu peso económico-financeiro para o Município e que não fazia muito 

sentido, para si, ao fazer as leituras políticas das intervenções dos colegas deputados, votar 

contra coisas que seriam um benefício para o concelho.  -----------------------------------------------  

Disse ainda que achava até um pouco redutor toda aquela questão uma vez que 

havendo imobiliário no concelho em estado de degradação e até em ruína que ninguém sabia 

de quem era, dando um mau aspeto à comunidade, perguntou se os mesmos imóveis também 
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não deveriam fazer parte do pacote, pois existiam edifícios cada vez mais abandonados e 

pessoas sem recursos económicos para os restaurar. ----------------------------------------------------  

Referiu-se também, à semelhança do que havia sido dito pelo Senhor Presidente da 

Câmara, ao dispensário salientando que é urgente fazer alguma coisa em relação a isso, assim 

como as casas dos guardas florestais, que são imóveis bonitos e que podem vir a ser usadas na 

área do turismo, por exemplo.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes disse que relativamente às propostas quer de 

aceitação quer de não-aceitação que estavam a ser votadas, a sua intervenção surgia devido 

ao fato de ter sido visada numa observação da Senhora Deputada Márcia Simões e em 

particular à questão da promulgação do diploma por parte do Senhor Presidente da República.  

Disse que de facto todos sabiam das preocupações do mesmo, que obviamente era 

conhecedora mais do que qualquer outro das implicações do processo de transferências de 

competências, mas que ainda assim o havia promulgado.  ---------------------------------------------  

Disse que era necessário um pouco de sensibilidade ao usar argumentos e exprimir 

opiniões contudo existiam factos, a lei estava promulgada, estava em vigor, era para ser 

aplicada e tal disse o Senhor Presidente da Câmara, ou se aceitava ou não.  ----------------------  

Referiu que ao aceitar efetivamente o Município colocava-se nas mãos dos decisores, 

contudo existia a Associação Nacional de Municípios Portugueses assim como outras entidades 

supramunicipais que obviamente seriam interlocutoras dos municípios e saberiam também 

defender os interesses dos mesmos e se assim não fosse algo estaria mal. -------------------------  

Disse também que haviam outros aspetos que considerava relevantes do ponto de 

vista das transferências, mais concretamente da questão da descentralização, não se poderia 

dizer que não havia capacidade de decisão, não podendo ser ineficazes e ineficientes nas 

formas de gerir o município quando na verdade se passava a ter um leque cada vez mais 

amplo de matérias pelas quais o município era responsável.  ------------------------------------------  

Referiu que desse ponto de vista, e concordando com o Senhor Deputado José 

Taborda, considerava a descentralização e as atribuições de competências pelas autarquias 

locais, desafios que se colocavam ao poder local que se quer cada vez mais forte, competente 

e audaz uma vez que depois o Município terá de saber usufruir e gerir, o melhor possível no 

sentido do benefício mútuo da população mirandense, o resultado desta mesma atribuição de 

competências.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que se poderia utilizar os chavões que se quisesse e se usava na 

Assembleia da República, porém o que estava em causa era a defesa dos interesses da 

população mirandense, com matérias muito sensíveis sem motivos para risos, mas era o 
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Estado que existia e vivendo num Estado de Direito Democrático, podendo efetivamente não 

concordar com as posturas e a posição do atual governo assim como com a sua constituição 

atual, no entanto ele existe e nessa altura a Constituição valeu para que se constituísse 

inclusivamente com elementos do PCP que votaram e acreditaram.  --------------------------------  

Por fim disse que esperava que a Câmara Municipal e o seu executivo soubesse no 

futuro gerir com rigor e audácia todas as competências que estava a aceitar e que Miranda do 

Corvo pudesse usufruir, das mesmas, e que relativamente ao âmbito da saúde, educação e 

património cultural muito haveria ainda por fazer, e em momento próprio votariam em 

conformidade também com aquilo que viessem a ser os interesses de Miranda do Corvo.  ------  

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

Simões, que relativamente à intervenção do Senhor Deputado José Mário Gama disse achar 

fantástico que o mesmo ficasse perplexo por a sua argumentação ser a mesma para todos os 

pontos quando a própria Câmara aceitou ou não exatamente com a mesma argumentação por 

isso não iria responder aquela questão.  -------------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado José Taborda e à questão do 

município gerir ou não o património uma vez que ser proprietário não era só bom, implicava 

preservar e cuidar.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que o PCP achava que chamar descentralização ao processo de 

transferência de competências era uma falácia, era enganar e que compreendia o sentido de 

voto de todos uma vez que fazia parte do projeto legislativo de todos, mas a análise que o 

PCP fazia era que aquele processo não era uma transferência de competências, mas sim de 

encargos para as autarquias completamente desconexa e incoerente, sendo pretensão do PCP 

que se melhorasse os serviços públicos e a sua eficiência, mas em contrapartida o mesmo 

processo iria servir para desresponsabilizar o governo assim como os anteriores governos que 

acumularam problemas ao longo dos últimos anos.  -----------------------------------------------------  

Por fim considerou que a verdadeira descentralização era preservar a autonomia das 

autarquias e garantir o acesso universal aos bens e serviços públicos necessários, sendo essa a 

principal preocupação do PCP. -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal começou por dizer que inicialmente 

não tinha pensado em intervir pois entendia que não era uma matéria polémica. ----------------  

Disse que a sua experiência mostrava as dificuldades que era uma Câmara querer 

abrir uma estrada e ter de pedir autorização à Junta Autónoma, pagamentos de caução e de 

todas as dificuldades adjacentes aos processos, por isso considerava que era um processo bem 

feito, não lhe causava qualquer dúvida e significava descentralizar o poder. Disse que passar 
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aquelas matérias para a órbita das Câmaras Municipais era endossar às mesmas algum poder 

para tomar decisões que lhes dizem exclusivamente respeito. ----------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada do PCP 

e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do Partido 

Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a proposta n.º 8.P/2019, relativa à 

aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 106/2018, para o 

Município de Miranda do Corvo. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Simões, que apresentou a seguinte declaração de voto:------------------------------------------------  

“A bancada do PCP vota contra a aceitação da transferência de competências ao 

abrigo da lei 50/2018 e posteriores decretos-leis sectoriais para o município de Miranda do 

Corvo ou para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra considerando que o 

Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências sem quaisquer verbas associadas, 

o Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências por parte do Estado sem 

quaisquer garantias de que os meios humanos e materiais serão fornecidos e ou suportados 

pelo Estado Central. Esta transferência de competências transforma o poder local em meros 

órgãos executores dos governos sendo que o poder local executa aquilo que o governo 

planear. Existem direitos fundamentais plasmados na Constituição Portuguesa dos quais o 

Estado Central não se pode dirimir, tendo inclusive o poder dever constitucional de pugnar 

para quês estes sejam postos em prática de uma forma universal, como seja o direito e o 

acesso á justiça, saúde, educação, habitação entre outros direitos fundamentais. Esta 

transferência de competências da forma como está legislada vai, ao contrário do que se 

pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais ricos, com 

mais população e com mais meios e os municípios do interior mais desertificados e com mais 

dificuldades. A bancada do PCP neste assunto defende e exige que se inicie um processo sério 

de descentralização inseparável da criação das regiões administrativas o que de todo não é o 

que está em cima da mesa. A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das 

populações, se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno das atribuições do poder 

local e das suas competências. A identificação de competências cuja transferência coloque 

em risco direitos e funções sociais do Estado nomeadamente na sua vertente universal e 

sejam acompanhados por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização 

do Estado por via de um subfinanciamento que é o que atual processo das transferências 

preconiza”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 9 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 107/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 9.P/2019 ---------------------------  

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

Câmara, que esclareceu que o ponto em discussão dizia respeito à proposta de não-aceitação 

da transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do estacionamento 

público.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que a transferência de competências para os órgãos municipais versava 

sobre a regulação e fiscalização do estacionamento nas vias e espaços públicos dentro das 

localidades para além dos destinados a parques ou zonas de estacionamento, quer fora das 

localidades desde que estivessem sobre jurisdição municipal e também a instrução e decisão 

de procedimentos contraordenacionais rodoviários por infrações leves relativas a 

estacionamento proibido.  

Referiu que se trata de uma sobrecarga enorme de trabalho em termos de 

procedimentos e, ou a Câmara Municipal tinha de arranjar condições para a fiscalização e ter 

recursos humanos para o fazer e arrecadaria 100% das receitas, ou então manter-se na alçada 

da GNR e a Câmara Municipal arrecadaria 70% dessas receitas.  

Por fim disse que o trabalho e sobrecarga para a Câmara Municipal não era 

compensador, pelo que no imediato propunha-se a não-aceitação, o que não queria dizer que 

no ano seguinte não se viesse a aceitar, se tal como noutros casos e no âmbito da CIM, aquela 

que era a parte que mais o preocupava, todos os procedimentos pudessem ser delegados na 

CIM e tratasse dos processos contraordenacionais.  

Finalizou referindo que de momento não havia condições para se aceitar a proposta.  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com uma abstenção da Deputada do PCP 

e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do Partido 

Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a proposta n.º 9.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 107/2018, para 

o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 10 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 99/2018, 

para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra: Proposta n.º 

10.P/2019 

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

Câmara, que começou por dizer que era uma proposta relativa à CIM da Região de Coimbra, 

que caracterizava a transferência de competências para os órgãos das entidades 

intermunicipais no domínio da promoção turística interna sub-regional, em articulação com as 

entidades regionais de turismo.  
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Disse que era um trabalho que a CIM já fazia há algum tempo e que por isso acabava 

por ser uma regularização.  

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

Taborda, que começou por questionar o Senhor Presidente relativamente à CIM, 

nomeadamente se a mesma não tivesse uma estratégia para se candidatar a fundos 

comunitários e se não a apresentasse, se os mesmos iriam ou não ficar reservados até 2021.  

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

Câmara, para prestar um esclarecimento. Começou por referir que aquilo que já são as 

competências próprias do município no âmbito da promoção turística interna no seu espaço 

territorial está previsto na lei, e é para continuar nos mesmos moldes. A uma escala 

imediatamente acima existe a entidade local, a Dueceira, que envolve os territórios dos 

concelhos de Poiares, Lousã e Miranda do Corvo e a essa escala existe o respetivo programa 

que é gerido pela Dueceira que tem uma componente turística ligada ao turismo rural, de 

natureza, de baixo investimento.  

Referiu que no pacto da CIM passam algumas candidaturas em articulação com a 

CCDR, do Centro 2020, quadro comunitário de apoio, em que a gestão é para ser feita na área 

territorial da CIM.  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio para perguntar se 

relativamente à Dueceira da qual o município fazia parte, tornando-se aquelas competências 

da CIM, não seria uma forma de alavancar uma para deixar de existir a outra.  

O Senhor Presidente de Câmara, disse que a Dueceira era uma associação de quatro 

municípios, mas no que diz respeito a fundos comunitários para o território são apenas 

abrangidos os três concelhos mencionados anteriormente, uma vez que Penela pertence 

também a uma outra associação de desenvolvimento local, as Terras de Sicó. 

Disse ainda que as escalas territoriais em questão tinham a sua particularidade, todos 

os concelhos acabam por ter a sua associação de desenvolvimento local para baixos 

investimentos e existem também os outros programas de âmbito regional e/ou nacional a que 

se podem candidatar, não só as Câmaras Municipais, mas também as empresas.  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada do PCP  

e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do Partido 

Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a proposta n.º 10.P/2019, relativa 

à aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 99/2018, para os 

órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.. 

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

Simões, que apresentou a seguinte declaração de voto: 
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“A bancada do PCP vota contra a aceitação da transferência de competências ao 

abrigo da lei 50/2018 e posteriores decretos-leis sectoriais para o município de Miranda do 

Corvo ou para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra considerando que o 

Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências sem quaisquer verbas associadas, 

o Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências por parte do Estado sem 

quaisquer garantias de que os meios humanos e materiais serão fornecidos e ou suportados 

pelo Estado Central. Esta transferência de competências transforma o poder local em meros 

órgãos executores dos governos sendo que o poder local executa aquilo que o governo 

planear. Existem direitos fundamentais plasmados na Constituição Portuguesa dos quais o 

Estado Central não se pode dirimir, tendo inclusive o poder dever constitucional de pugnar 

para quês estes sejam postos em prática de uma forma universal, como seja o direito e o 

acesso á justiça, saúde, educação, habitação entre outros direitos fundamentais. Esta 

transferência de competências da forma como está legislada vai, ao contrário do que se 

pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais ricos, com 

mais população e com mais meios e os municípios do interior mais desertificados e com mais 

dificuldades. A bancada do PCP neste assunto defende e exige que se inicie um processo sério 

de descentralização inseparável da criação das regiões administrativas o que de todo não é o 

que está em cima da mesa. A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das 

populações, se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno das atribuições do poder 

local e das suas competências. A identificação de competências cuja transferência coloque 

em risco direitos e funções sociais do Estado nomeadamente na sua vertente universal e 

sejam acompanhados por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização 

do Estado por via de um subfinanciamento que é o que atual processo das transferências 

preconiza”. 

Ponto 11 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

101/2018, para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra: 

Proposta n.º 11.P/2019 

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

Câmara, que começou por dizer que o Decreto-Lei acaba por materializar a transferência de 

competências para os órgãos das entidades intermunicipais, no caso para a CIM da região de 

Coimbra no domínio da justiça.  

Disse que no presente caso diz respeito às competências específicas previstas naquele 

âmbito para a CIM região de Coimbra e que se prendem com o planeamento e gestão das 

redes dos Julgados de Paz, por exemplo afetar a rede dos julgados de paz a um território 
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mais vasto e no caso de concelhos vizinhos que não tenham Julgado de Paz poderem ter a 

colaboração no suporte de alguns custos pelo funcionamento dos mesmos, mas também pela 

vantagem de todos os portugueses poderem ter acesso a um julgado de paz no seu território 

ou no concelho vizinho.  

Por fim disse ainda que a proposta era de concordância de que a CIM aceite aquelas 

competências que não colidiam com as que anteriormente foram sido aprovadas para o 

Município.  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada do PCP 

e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do Partido 

Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a proposta n.º 11.P/2019, relativa 

à aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 101/2018, para 

os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.. 

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

Simões, que apresentou a seguinte declaração de voto: 

“A bancada do PCP vota contra a aceitação da transferência de competências ao 

abrigo da lei 50/2018 e posteriores decretos-leis sectoriais para o município de Miranda do 

Corvo ou para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra considerando que o 

Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências sem quaisquer verbas associadas, 

o Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências por parte do Estado sem 

quaisquer garantias de que os meios humanos e materiais serão fornecidos e ou suportados 

pelo Estado Central. Esta transferência de competências transforma o poder local em meros 

órgãos executores dos governos sendo que o poder local executa aquilo que o governo 

planear. Existem direitos fundamentais plasmados na Constituição Portuguesa dos quais o 

Estado Central não se pode dirimir, tendo inclusive o poder dever constitucional de pugnar 

para quês estes sejam postos em prática de uma forma universal, como seja o direito e o 

acesso á justiça, saúde, educação, habitação entre outros direitos fundamentais. Esta 

transferência de competências da forma como está legislada vai, ao contrário do que se 

pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais ricos, com 

mais população e com mais meios e os municípios do interior mais desertificados e com mais 

dificuldades. A bancada do PCP neste assunto defende e exige que se inicie um processo sério 

de descentralização inseparável da criação das regiões administrativas o que de todo não é o 

que está em cima da mesa. A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das 

populações, se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno das atribuições do poder 

local e das suas competências. A identificação de competências cuja transferência coloque 
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em risco direitos e funções sociais do Estado nomeadamente na sua vertente universal e 

sejam acompanhados por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização 

do Estado por via de um subfinanciamento que é o que atual processo das transferências 

preconiza”. 

Ponto 12 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

102/2018, para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra: 

Proposta n.º 12.P/2019 

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

Câmara, que começou por dizer que o Decreto-Lei versa sobre a transferência de 

competências para os órgãos da CIM da Região Coimbra, o que na prática já acontecia, no que 

diz respeito às candidaturas associadas ao pacto de desenvolvimento regional, 

nomeadamente, projetos financiados por fundos europeus e programas de captação de 

investimento.  

Concluiu a sua intervenção e disse que o que está em causa é a regularização de algo 

que na prática a CIM já faz e que a Assembleia Municipal concordasse que os órgãos da CIM da 

Região de Coimbra aceite aquela competência.  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada do PCP 

e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do Partido 

Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a proposta n.º 12.P/2019, relativa 

à aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 102/2018, para 

os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. 

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

Simões, que apresentou a seguinte declaração de voto: 

“A bancada do PCP vota contra a aceitação da transferência de competências ao 

abrigo da lei 50/2018 e posteriores decretos-leis sectoriais para o município de Miranda do 

Corvo ou para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra considerando que o 

Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências sem quaisquer verbas associadas, 

o Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências por parte do Estado sem 

quaisquer garantias de que os meios humanos e materiais serão fornecidos e ou suportados 

pelo Estado Central. Esta transferência de competências transforma o poder local em meros 

órgãos executores dos governos sendo que o poder local executa aquilo que o governo 

planear. Existem direitos fundamentais plasmados na Constituição Portuguesa dos quais o 

Estado Central não se pode dirimir, tendo inclusive o poder dever constitucional de pugnar 

para quês estes sejam postos em prática de uma forma universal, como seja o direito e o 

acesso á justiça, saúde, educação, habitação entre outros direitos fundamentais. Esta 
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transferência de competências da forma como está legislada vai, ao contrário do que se 

pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais ricos, com 

mais população e com mais meios e os municípios do interior mais desertificados e com mais 

dificuldades. A bancada do PCP neste assunto defende e exige que se inicie um processo sério 

de descentralização inseparável da criação das regiões administrativas o que de todo não é o 

que está em cima da mesa. A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das 

populações, se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno das atribuições do poder 

local e das suas competências. A identificação de competências cuja transferência coloque 

em risco direitos e funções sociais do Estado nomeadamente na sua vertente universal e 

sejam acompanhados por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização 

do Estado por via de um subfinanciamento que é o que atual processo das transferências 

preconiza”. 

Ponto 13 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

103/2018, para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra: 

Proposta n.º 13.P/2019 

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

Câmara, que começou por dizer que no âmbito da proteção civil o que estava previsto no que 

diz respeito à transferência de competências para a CIM Região de Coimbra era decidir e 

trabalhar no domínio da rede dos quartéis de bombeiros voluntários e também de programas 

de apoio às corporações.  

Referiu que o Município teve algumas candidaturas em conjuntos de municípios, que 

foram executadas ou se encontram em execução, relacionadas com a proteção civil, como 

restabelecimentos pós-emergência, a requalificação dos caminhos florestais do Gondramaz ao 

Parque Eólico, que beneficiou outros municípios e que foi uma candidatura trabalhada e 

apresentada pela CIM.  

Referiu que o que está em causa é a gestão da rede de quartéis de bombeiros 

voluntários por parte da CIM, como por exemplo, emitir um parecer sobre a abertura de uma 

secção de bombeiros de algum dos 19 municípios da CIM.  

Relativamente aos programas de apoio às corporações de bombeiros voluntários, disse 

que todos seriam bem-vindos se a CIM desenvolvesse programas de apoio com financiamento 

de dinheiro ou investimento que viesse para as corporações e portanto a proposta era de 

aceitação por parte da Assembleia Municipal, no sentido de que a CIM aceite aquela 

competência.  
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A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada do PCP 

e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do Partido 

Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a proposta n.º 13.P/2019, relativa 

à aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 103/2018, para 

os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.. 

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

Simões, que apresentou a seguinte declaração de voto: 

“A bancada do PCP vota contra a aceitação da transferência de competências ao 

abrigo da lei 50/2018 e posteriores decretos-leis sectoriais para o município de Miranda do 

Corvo ou para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra considerando que o 

Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências sem quaisquer verbas associadas, 

o Município de Miranda do Corvo está a aceitar competências por parte do Estado sem 

quaisquer garantias de que os meios humanos e materiais serão fornecidos e ou suportados 

pelo Estado Central. Esta transferência de competências transforma o poder local em meros 

órgãos executores dos governos sendo que o poder local executa aquilo que o governo 

planear. Existem direitos fundamentais plasmados na Constituição Portuguesa dos quais o 

Estado Central não se pode dirimir, tendo inclusive o poder dever constitucional de pugnar 

para quês estes sejam postos em prática de uma forma universal, como seja o direito e o 

acesso á justiça, saúde, educação, habitação entre outros direitos fundamentais. Esta 

transferência de competências da forma como está legislada vai, ao contrário do que se 

pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais ricos, com 

mais população e com mais meios e os municípios do interior mais desertificados e com mais 

dificuldades. A bancada do PCP neste assunto defende e exige que se inicie um processo sério 

de descentralização inseparável da criação das regiões administrativas o que de todo não é o 

que está em cima da mesa. A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das 

populações, se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno das atribuições do poder 

local e das suas competências. A identificação de competências cuja transferência coloque 

em risco direitos e funções sociais do Estado nomeadamente na sua vertente universal e 

sejam acompanhados por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização 

do Estado por via de um subfinanciamento que é o que atual processo das transferências 

preconiza”. 

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

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

voto:  
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“O processo de descentralização que aqui votámos hoje como todos sabem e aqui foi 

inclusivamente referido pela Deputada Márcia foi votado conjuntamente, ou foi alvo de um 

acordo conjunto do Partido Socialista e o PSD na AR, alargado, julgo eu, até a outros partidos.  

Importa desde logo aqui salientar que desde então até agora houve uma divergência 

entre o PSD e o Partido Socialista no que toca à questão dos envelopes financeiros, isto é, até 

já deu entrada na AR, para conhecimento desta assembleia, uma iniciativa parlamentar do 

PSD a dizer precisamente que faltam precisamente a concretização dos envelopes financeiros 

em determinadas áreas.  

Posição essa que me parece ser subscrita também pelo Senhor Presidente da Câmara, 

pelo que aqui percebi, e que muito nos agrada a nós porque de facto é uma das preocupações 

que temos de ter num processo desta ordem de grandeza.  

Dizer-vos por isso que, também acreditamos nós que, ninguém mais do que o Senhor 

Presidente da Câmara aqui em funções terá mais conhecimento sobre aquilo que são as 

realidades e as necessidades financeiras em cada uma destas áreas e portanto mal estaríamos 

se não confiássemos na sua avaliação financeira daquilo que lhe foi proposto uma vez que ele 

está a meio do seu mandato.  

No entanto, apesar disto, e apesar de termos votado sempre em unanimidade estas 

questões resta-nos três preocupações que gostaríamos que ficassem em ata relativamente a 

este processo.  

Em primeiro lugar, que tenha sido devidamente acautelada a questão financeira, 

nomeadamente quando do outro lado temos coações ou ameaças no que toca às candidaturas, 

e portanto que de alguma forma, a Câmara Municipal quando adotou esta postura tenha tido 

o cuidado de pensar e julgo que o terá tido, de avaliar,  em segundo lugar preocupa-nos que, 

sabendo nós que há um prazo para entrada em vigor destas transferências, pelo menos é essa 

a ideia com que ficamos, isto é, dentro de dois ou três anos elas serão uma realidade, 

importa aqui que a Câmara Municipal comece desde já a preocupar-se com essa entrada em 

vigor preparando-se e preparando aquilo que é a sua estrutura, paulatinamente, para esta 

entrada em vigor que acho que a todos nos deve unir esta preocupação, não é daqui a três 

anos dizer que não estávamos á espera.  

Em último lugar importa-nos deixar aqui uma preocupação que não foi aqui deixada 

por ninguém, sem desprimor e que tem a ver com o seguinte: em primeiro lugar cuidar bem, 

recebermos património é bom se cuidarmos dele.  

Recordo que, com este executivo camarário, tivemos um vidro da Casa das Artes 

partido mais de um ano ou um muro partido mais de um ano, temos os passadiços da volta da 

costa num “estado de sítio”, que toda a gente aqui sabe devido às vezes que tal já aqui foi 
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alertado, tivemos a situação dos animais que me escuso a prestar qualquer mais tipo de 

declaração sobre ela após tantas intervenções na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal 

onde, inclusivamente, se chumbou uma moção para a correção da situação e portanto a 

minha preocupação não é que o governo nos dê bens, nós ficamos contentes que o governo 

nos dê os bens, nós temos é que ter uma Câmara Municipal que os proteja e que os cuide e 

esperamos que essa seja a postura e não aquela que temos, infelizmente, vindo a assistir. E 

mesmo naquelas transferências que não aceitámos é uma postura de exigência.  

Exigência no que toca por exemplo ao centro de saúde, e á saúde, e á falta de 

médicos, e de enfermeiros e de pessoal que tem vindo a acontecer. E em segundo lugar, por 

exemplo, uma situação que não percebo como é que se mantém que é o fato de a GNR em 

Miranda do Corvo estar, segundo sei, há mais de um ano, sem uma viatura. Isso sim nos deve 

preocupar e se não aceitamos as competências muito bem, mas então que vamos exigir junto 

das entidades competentes que essas situações sejam concretizadas.  

São as nossas preocupações que aqui deixamos e votamos a favor ciente delas e tendo 

em conta os pressupostos que aqui enunciei” 

Ponto 14 - Aprovação do Mapa de fluxos de caixa e mapas de execução orçamental 

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

Câmara, que começou por referir que o ponto em discussão já tinha sido objeto de discussão 

e aprovação por parte da Câmara Municipal, tendo sido aprovado por unanimidade, e estava 

relacionado com o processo de incorporação do saldo de gerência na primeira revisão 

orçamental do ano que por norma era uma revisão em alta.  

Recordou que aquele processo há alguns anos atrás era apenas feito na Assembleia 

Municipal de Abril, mas que aproveitando a oportunidade de se realizar a Assembleia 

Municipal extraordinária, os serviços trataram dos documentos e havia condições, se a 

Assembleia Municipal assim o entendesse, para aprovar o Mapa de Fluxos da Caixa; Resumo 

Diário de Tesouraria; Mapa de Execução Orçamental da Receita; Mapa de Execução 

Orçamental da Despesa; Mapa de Execução Orçamental das GOP (PPI+AMR); e Mapa de 

Operações de Tesouraria, relativamente ao ano de 2018.  

Disse ainda que em devido tempo seria apresentado à Assembleia Municipal a 

prestação de contas e o respetivo relatório de atividades relativo ao ano de 2018.  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com uma abstenção da Deputada do PCP 

e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do Partido 

Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, o Mapa de Fluxos da Caixa; 

Resumo Diário de Tesouraria; Mapa de Execução Orçamental da Receita; Mapa de Execução 

Orçamental da Despesa; Mapa de Execução Orçamental das GOP (PPI+AMR); e Mapa de 
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Operações de Tesouraria, de acordo com a Informação da Área Financeira, Património e 

Aprovisionamento. 

Ponto 15 - Primeira revisão ao Orçamento e GOP‘s de 2019 - integração do saldo 

de gerência 

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

Câmara, que começou por referir que tal como no ponto anterior, já tinha sido objeto de 

discussão e aprovação por parte da Câmara Municipal, tendo sido aprovado por unanimidade, 

a incorporação do saldo de gerência do ano anterior que tinha sido de 2.372.068,26 euros.  

Disse que a reafectação em relação ao orçamento inicial aprovado em 2018 que 

estava em vigor, traduz-se assim num aumento ao orçamento em cerca de 2.3 milhões de 

euros, grande parte afeto a investimento.  

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

Gama, que em nome da bancada do Partido Socialista manifestou a sua satisfação pela 

intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal e da explicação sobre as grandes 

Opções do Plano e do reforço financeiro que obteve com o fluxo de caixa, assim como era 

com agrado que via que dava resposta ao Senhor Deputado José Miguel quando manifestava as 

suas preocupações relativamente aos passadiços da Volta da Costa, no sentido da 

responsabilidade da autarquia em relação ao património e ao desenvolvimento de atividades 

no sentido de cuidar da comunidade, tendo referido os passadiços da volta da costa.  

Nesse sentido, disse que é com satisfação que ao receber o relatório se verifica que se 

cuida quando se pode e isso é sinónimo de ter verbas para cumprir e fazer o que tem de ser 

feito. 

Relativamente à obra dos passadiços, considerada uma obra premente, disse que que 

estava já adjudicada e iria ser uma realidade em breve.  

Realçou também a verba existente para a criação de um Centro de Formação 

Profissional em Miranda do Corvo como muito importante para o desenvolvimento local bem 

como o reforço na área do saneamento.  

Disse que daquele modo se dava a resposta a muitos anseios inclusive aos que muitas 

vezes criticavam com veemência, nomeadamente também o reforço para o Centro de Recolha 

Oficial Animal, fazia parte do leque de intenções políticas de campanha.  

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

Taborda, que começou por dizer que na sua opinião era importante que os documentos 

apresentados tivessem sido acompanhados por uma memória descritiva mais pormenorizada 

rúbrica por rúbrica, porque embora já tivesse respondido a algumas questões, gostaria de ver 

esclarecida a questão do saneamento, mas não percebeu o local exato relativamente à 
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elaboração do projeto do Centro de Recolha Oficial de Animais em Miranda do Corvo 

perguntou se estava contemplado algum crematório.  

E por fim disse que não colocava em causa a importância do Centro de Formação. 

Disse que é inclusivamente um defensor da formação profissional, mas que a mesma se faça 

de acordo com as necessidades das empresas locais e do concelho.  

Disse ainda, relativamente aos espaços existentes como a Casa do Design, Casa das 

Artes, futura Escola de Talentos e o Lagar perguntou se ao invés de criar mais encargos não se 

poderiam alocar serviços e diminuir a despesa na manutenção e conservação que os edifícios 

exigem.  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes começou a sua intervenção com duas 

citações: 

“neste momento a obra não está em orçamento e isso torna muito difícil que mesmo 

numa revisão, ou seja, a Câmara Municipal não tem condições para durante o ano colocar a 

obra em orçamento já que é impossível estar concretizada em 2019”; 

“o Município de Miranda do Corvo tem um protocolo com o canil de Arganil, os 

animais assim que são sinalizados são recolhidos e tratados com o devido respeito e 

consideração”.  

Disse que a primeira era da autoria do Senhor Presidente da Assembleia Municipal e a 

segunda do líder da bancada do Partido Socialista e ambas proferidas a 27 de setembro de 

2018 quando o Partido Socialista tinha contrariado aquela que tinha sido a proposta do PSD, 

aceite pela CDU e pelo CDS.  

Disse que ano após ano a bandeira política do PSD foi ignorada pelo Partido Socialista, 

tanto na Câmara Municipal, como na Assembleia Municipal.  

Referiu que o Partido Socialista prometeu a execução da obra em campanha eleitoral, 

mas que por puro sectarismo a tinham chegado a implementar uma vez que sabiam que era 

uma das bandeiras prioritárias do PSD e da JSD de Miranda do Corvo.  

Naquele momento questionava-se como seria a votação dos Deputados do Partido 

Socialista, seria que naquela revisão ao orçamento municipal que alocava 150.000 euros para 

a construção para um parque de acolhimento animal para 2019 os senhores deputados iriam 

ser coerentes com aquela que tinha sido a visão e argumentação anterior ou seriam 

incoerentes, oportunistas e cheios de populismo e dizer que naquele momento tudo era 

possível.  

Disse ainda que a visão do Partido Socialista tinha ficado bem visada naquelas que 

tinham sido as afirmações por parte do Senhor José Mário Gama e do Dr. João Mourato. Para 
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os mesmos tinha ficado claro que os animais abandonados eram bem tratados e seria 

absolutamente impossível avançar com a obra no orçamento de 2019.  

Questionou os senhores deputados do Partido Socialista se animais enjaulados, 

privados de comida e água em estado líquido eram o exemplo de animais tratados com 

respeito e consideração.  

E ainda relativamente aquele assunto perguntou qual era o entendimento sobre 

democracia e representatividade e se passava por ignorar todas as propostas da oposição, 

uma vez que o executivo dava mais importância aos alertas dados pela CMTV do que às 

sugestões dadas pela oposição e essa não era uma boa imagem transmitida aos mirandenses.  

Disse que mais uma vez estava patente a passividade do executivo, mas tinha de 

elogiar o executivo liderado pelo Miguel Baptista pois era coerente, uma vez que os tinha 

habituado a reagir em vez de agir, mas que entanto não tinha reagido há quatro meses trás 

quando a Assembleia Municipal tinha aprovado a recomendação para a construção, mas não o 

fizeram pois preferiram ignorar a oposição em vez de nela suportarem o apoio na construção 

de soluções.  

Referiu que à boa maneira socialista e “miguelista” o executivo só decidia fazer 

quando já não dava para adiar mais.  

Terminou por dizer que em nome da bancada do PSD manifestava a satisfação de 

finalmente se ter revisto o orçamento para 2019 e se ter incluído a construção do parque de 

acolhimento animal, mas lamentava o atraso a que o executivo os tinha condenado, tinha 

condenado os mirandenses e sobretudo os animais e não deixavam de ter mágoa por Miranda 

do Corvo ter sido notícia e ter sido associado a maus tratos animais.  

Disse que concluía como tinha começado, com uma citação, desta feita do líder da 

bancada do PSD que da primeira vez que se tinham reunido na Assembleia Municipal tinha 

dito: 

 “tenho a ambição provavelmente muito grande de que a Assembleia Municipal não 

seja um mero despejo de críticas ou de elogios e que seja antes um centro de propostas onde 

de forma construtiva se possa construir algo e ajudar a melhorar o concelho”.  

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

Gama, começou por dizer que tinha gostado de ouvir, mas não era verdade que tivesse 

votado contra, mas propôs ao senhor deputado Nuno Lopes a recalendarização da proposta.  

Disse que uma vez revisto o orçamento, e muito bem, pela autarquia atendendo aos 

fatos que vieram a público e que não era de conhecimento geral e sendo um caso de 

emergência o executivo teria de atuar e estava a fazê-lo.  
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para dizer que se 

lembrava da proposta e que se lembrava também da proposta de recalendarização da mesma 

por parte da bancada do Partido Socialista pois no prazo proposto não era possível a 

concretização da obra e da mesma ter sido recusada.  

Disse que ninguém estava contra a obra e que inclusivamente em muitas conversas 

com o Senhor Presidente da Câmara concordaram que assim que fosse possível, iriam 

enquadrar o Centro de Recolha Oficial Animal no orçamento e havendo essa disponibilidade 

orçamental considerou uma atitude correta da parte do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal.  

Disse ainda que ninguém estava ali, inclusive a bancada da qual fazia parte, para 

derrotar por derrotar, as propostas ou moções apresentadas.  

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

Câmara, que começou por dizer que embora o ponto em discussão versasse sobre o 

orçamento foi referido o assunto do CROA, pelo que se impunha que prestasse alguns 

esclarecimentos à Assembleia Municipal. 

Antes disso e indo de encontro às questões do Senhor Deputado Taborda que falou do 

crematório e do Centro de Formação, esclareceu que o Centro de Formação seria na ala do 

Mercado Municipal que ainda estava por acabar, com investimento feito pela Câmara 

Municipal previsto para ter 13 salas/gabinetes e criar ali duas valências de formação de 

empresas, incubação de empresas, formação de pessoas/formação profissional e juntar 

naquele espaço aquilo que eram as ações de formação que o IEFP já assegurava noutras 

instalações. Não menos importante era ter outro parceiro de referência no concelho que era o 

CEARTE para centralizar em Miranda com boas condições físicas algum tipo de formação.  

Por fim e relativamente ao CROA e ao que se havia passado na Assembleia Municipal 

em que não tinha estado presente, mas que lhe relataram os acontecimentos da mesma, 

inclusive que a bancada do Partido Socialista não teria votado contra a proposta do PSD, 

abstendo-se e assim viabilizando a aprovação da mesma.  

Esclareceu, em primeiro lugar, que o Município de Miranda do Corvo tinha um 

protocolo com o Município de Arganil para acolhimento dos animais nos termos legais, mas 

que tinha terminado há alguns meses a pedido do Município de Arganil, pois Arganil já sentia 

muitas dificuldades em dar respostas. 

Disse que em virtude dessas circunstâncias, terá de se encontrar uma solução para 

Miranda do Corvo. Esclareceu que é nessa solução que se está a trabalhar, nomeadamente no 

que diz respeito ao terreno para instalação e desenho do projeto.  
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Relativamente ao episódio em si, que tinha visto na comunicação social e que 

entristecia a todos pelo prejuízo que tinha dado em termos de imagem de Miranda do Corvo, 

principalmente ao próprio enquanto Presidente da Câmara Municipal, ninguém mais do que 

ele tinha ficado revoltado com a situação e por isso queria dar conhecimento dos 

procedimentos que levou a cabo.  

Disse que no dia que a comunicação social noticiou e se apercebeu de um vídeo na 

internet, imediatamente percebeu que os animais não poderiam manter-se naquelas 

circunstâncias de insalubridade ou outras associadas. 

Desconhecia a situação, tal como o Senhor Vereador Rui Godinho, pois achavam que o 

lugar estava asseado, minimamente organizado e aceitável. O que era certo é que ao ver o 

vídeo tinha ficado muito preocupado e que de imediato era necessário proceder à 

transferência dos animais e retirá-los do local.  

Contatou pessoalmente o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra para 

solicitar colaboração no sentido de transferir os animais, o que veio a acontecer na segunda-

feira pela manhã com a resposta positiva por parte do Canil de Coimbra, uma vez que este 

tinha capacidade para durante um período curto acolher os animais.  

Já muito perto da meia-noite acabou por ver um segundo vídeo, onde constatou que 

havia um sinal muito preocupante em relação à saúde de um dos animais, e porque estava 

muito frio, se estivesse doente poderia morrer.  

Saiu então de casa e devidamente acompanhado dirigiu-se ao local, onde verificou as 

circunstâncias, nomeadamente de que o animal em causa tinha um estado de saúde razoável 

e por isso não seria necessário, como era sua intenção, resgatá-lo para um sítio mais 

confortável para que não corresse perigo de vida.  

No dia seguinte logo de manhã o senhor veterinário foi ao local, verificou na 

companhia do Senhor Vereador Rui Godinho e de outros colaboradores que os animais 

estavam todos de bem de saúde, apenas um tinha uma pequena mazela numa pata, mas era 

um problema físico, não estava doente. 

Continuou relatando que assim que houve luz verde de Coimbra foi feita a 

transferência dos animais para o canil, ou seja, a prioridade, a intervenção de emergência 

que tinha sido preciso fazer, foi feita. 

De seguida procedeu-se à atuação nos termos legais, sobre os quais não se pode 

pronunciar, apenas dar nota da comunicação feita à GNR enquanto entidade que tinha estado 

no local, que reportou à Direção Geral de Veterinária. 
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Relativamente à comida, informou que nesse mesmo dia, e com base na informação 

dos serviços, foi levada comida aos animais e esclareceu que como todos sabem, 

principalmente quem tem animais, basta dar comida uma vez por dia. 

Disse que foram resolvidas todas as situações associadas, os animais estavam 

devidamente vacinados, chipados, estavam numa instituição de acolhimento temporário nos 

termos legais e a situação estava resolvida.  

Continuou referindo que se procedeu a abertura de inquérito nos termos legais, 

processo confidencial que iria à sessão de câmara quando encerrasse. 

Para terminar disse que tudo aquilo era muito negativo e tirava o sono a todos, mas 

principalmente ao Presidente da Câmara Municipal e ao colega do executivo, Vereador Rui 

Godinho, mas também aos funcionários. 

Salientou que foi muito negativo para a imagem de Miranda do Corvo, mas tinha 

servido para despertar consciências e tinha tido já um aspeto positivo, estava já na calha o 

surgimento em Miranda do Corvo de uma associação de defesa animal.  

Ressalvou que, apesar de tudo, os animais estavam bem de saúde e bem tratados e 

nunca tinham chegado a estar doentes.  

Frisou que felizmente não aconteu como há alguns atrás, segundo tinha lido, em que 

um animal teria sido morto à paulada e nessa altura ninguém se pronunciou sobre isso.  

Garantiu que se isso tivesse acontecido, ele próprio iria até ás últimas consequências 

em termos de procedimentos disciplinares e participação ás entidades competentes, pois isso 

não admitiria na Câmara Municipal.  

Admite que eventualmente terá existido algum desleixo, responsabilidade política da 

sua parte ou do senhor Vereador, mas os animais estavam bem, sendo que o aspeto a 

evidenciar era o da imagem negativa que passou de Miranda para fora, o que o revoltava 

profundamente e se penitenciava pelo mesmo.  

Disse que eram as notas que queria deixar com toda a frontalidade, com toda a 

emoção que aquele caso lhe tinha trazido pessoalmente, mas estava ali para resolver o 

problema.  

Quanto à opção de voto e da insatisfação do Senhor Deputado, facto que se 

evidenciou ao longo da intervenção do mesmo, ao ouvi-lo com toda a atenção e com toda a 

serenidade, ficou com a ideia que estava insatisfeito com a proposta vertida na revisão do 

orçamento, mas afinal teve o cuidado de no fim dizer que estava satisfeito com a 

incorporação do projeto no orçamento e de ao fim de décadas a Câmara Municipal ter esse 

projeto no orçamento, sendo isso o mais importante, ou seja, estarem todos juntos na defesa 
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dos interesses da Câmara Municipal no sentido de recuperar a imagem negativa de Miranda do 

Corvo.  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com nove abstenções da Deputada do 

PCP e dos Deputados do PPD-PSD e com os votos favoráveis da Deputada do CDS-PP, do 

Partido Socialista e do Presidente da Assembleia Municipal a Primeira revisão ao Orçamento e 

GOP‘s de 2019 - integração do saldo de gerência 

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

Ferreira, que apresentou a seguinte declaração de voto: 

“Nesta declaração de voto, que justifica esta abstenção do panorama geral do 

documento, dizer-vos em primeiro lugar que a revisão ao orçamento é feita, sendo esta 

primeira revisão com a incorporação do saldo de gerência, todos os anos na mesma altura e 

que me lembro, a Senhora Deputada Rita no mandato anterior e o Senhor Presidente me 

corrigirão, em todos os mandatos desde que sou autarca, tratou-se sempre de uma revisão 

orçamental na ordem dos milhão e meio para cima, portanto surpresas julgo que poucas, 

ainda para mais quando temos o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, autarca há 

tantos anos e o Senhor Deputado José Mário Gama, também aqui há muitos anos.  

Depois vamos aos fatos.  

Em 2016 o Centro de Acolhimento Animal merecia no orçamento da Câmara Municipal 

70.000 mil euros, idêntico valor em 2017.  

Em 2018 por sinal passou para 21.000 euros, significa isto que colhemos com alguma 

estupefação, mas não deixamos de anotar que esta ideia do Centro de Acolhimento Animal 

estava a ser pensada e só agora é que pelos vistos é que foi desenvolvida, pelo contrário, ela 

já esteve pensada, deixou de ser pensada e agora sim mediante a pressão voltou a ser 

pensada.  

Mas continuamos nos fatos senhores deputados, 1% Senhor Deputado José Mário 

Gama, é a taxa de execução do parque logístico municipal no ano passado, 0% na Loja do 

Cidadão, 0% a revisão do plano de emergência tão cara a esta bancada, 0% a teleassistência 

que tantas vezes aqui se enunciou, 0% o centro interpretativo do calvário, 0% os animais, 11% 

no que toca á zona industrial, 44% no que toca á execução global, sabem o que quer dizer?  

De boas intenções está o inferno cheio dizem os populares.  

De fato podemos aprovar aqui o orçamento que quisermos porque na prática e ao 

final de seis anos sabemos que o resultado é este, 44% de execução.  

Muito obrigado e é por isto que nos abstemos em coerência com o que fizemos na 

votação do orçamento municipal.” 

Ponto 16 - Declarações no âmbito do artigo 15.º, da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro 
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento, das Declarações previstas no artigo 15.º 

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

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

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

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

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

se encontram identificados em declaração emitida para o efeitos e de forma individual. -------  

Por fim o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação da ata 

em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------  

E sendo vinte e três horas e cinco 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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