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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 26-04-2019  

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove reuniu 

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

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

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

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

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 25.01.2019 -------------------------  

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 28.02.2019 -------------------------  

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

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

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

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

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

Ponto 7 - Prestação de Contas 2018. Deliberação de Câmara de 08.04.2019 ---------  

Ponto 8 – Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal para o Ano de 2019. Deliberação 

de Câmara de 08.04.2019 -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Proposta para abertura de Procedimento Concursal, designação de júri, 

definição das competências, área de formação, requisitos de recrutamento, 

remuneração base para Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau para o Núcleo de 

Infraestruturas e Ambiente: Proposta n.º 30.P/2019 e revogação da Proposta n.º 

23.P/2019. Deliberação de Câmara de 08.04.2019 ------------------------------------------  

Ponto 10 - Proposta para abertura e designação de júri relativo ao Procedimento 

Concursal para Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau para a Divisão de 

Urbanismo e Projetos: Proposta n.º 29.P/2019 e revogação da Proposta n.º 

22.P/2019. Deliberação de Câmara de 08.04.2019 ------------------------------------------  

Ponto 11 - Proposta para abertura e designação de júri relativo ao Procedimento 

Concursal para Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau para a Divisão de 

Desenvolvimento Social: Proposta n.º 28.P/2019 e revogação da Proposta n.º 

21.P/2019. Deliberação de Câmara de 08.04.2019 ------------------------------------------  

Ponto 12 - Orçamento Participativo Jovem 2019. Deliberação de Câmara de 

08.04.2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 13 - Abertura de procedimento de aquisição para fornecimento de energia 

elétrica durante 24 meses ao abrigo do Acordo Quadro da CIM-RC (Ref.ª CIMRC - 

AQ 03/2018). Deliberação camarária de 22.04.2019 ----------------------------------------  

Ponto 14 - Segunda Revisão ao Orçamento e GOP´s de 2019. Deliberação 

camarária de 22.04.2019 --------------------------------------------------------------------------  

Ponto 15 - Minuta de Protocolo de Colaboração com a Fundação ADFP na 

construção do Hospital Compaixão. Deliberação Camarária de 22.04.2019 -----------  

Ponto 16 - Alteração ao Regulamento do Gabinete de Apoio à Inovação, 

Competitividade e Empreendedorismo e Centro de Acolhimento de Empresas. 

Deliberação de Câmara de 15.03.2019 ---------------------------------------------------------  

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

- Deputada Sónia Clarinda Paiva Carvalho Cancela, sendo substituída por Carlos Miguel 

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

- Deputado Miguel António Bastos Brandão, sendo substituído por Rodrigo Emanuel 

Lopes Paiva; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputada Rita Alexandra Caetano dos Santos, sendo substituída por António Manuel 

Neves Marques dos Santos; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

- Deputado José Filomeno Albertino Taborda da Costa, sendo substituído por Ricardo 

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

- Deputada Joana Marçalo de Paiva, sendo substituída por Sandra Cristina de Amorim 

Pereira; 

- Deputado João Pedro Fontes Branco, sendo substituído por Francisco José Leitão 

Ribeiro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Simões ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião extraordinária de 25.01.2019 ------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrogou os Senhores Deputados, se, 

atendendo ao conhecimento prévio que tiveram da ata, podia evitar a sua leitura. Dispensada 

a leitura, o Senhor Presidente questionou os membros da Assembleia sobre se queriam 

apresentar alguma sugestão de alteração ou correção. -------------------------------------------------  

Não tendo sido apresentadas quaisquer sugestões ou correções, foi a ata colocada à 

votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------  

Os Deputados João Maria Montezuma Carvalho de Sá Marta, Rodrigo Emanuel Lopes 

Paiva, Ricardo Jorge Rodrigues Soares, António Manuel Neves Marques dos Santos e Francisco 

José Leitão Ribeiro, não participaram na votação da ata uma vez que não estiveram presentes 

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

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 28.02.2019 -------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrogou os Senhores Deputados, se, 

atendendo ao conhecimento prévio que tiveram da ata, podia evitar a sua leitura. Dispensada 

a leitura, o Senhor Presidente questionou os membros da Assembleia sobre se queriam 

apresentar alguma sugestão de alteração ou correção. -------------------------------------------------  

Não tendo sido apresentadas quaisquer sugestões ou correções, foi a ata colocada à 

votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------  

Os Deputados José Mário Quaresma Gama, Verónica do Nascimento Simões, Rodrigo 

Emanuel Lopes Paiva, Ricardo Jorge Rodrigues Soares, António Manuel Neves Marques dos 

Santos e Márcia Sofia Correia Simões, não participaram na votação da ata uma vez que não 

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

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

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

depois de cumprimentar todos os presentes começou por dizer que contrariamente ao que 

vem sendo hábito não iria falar sobre o Ramal da Lousã, mas sim sobre a Rádio Dueça 

nomeadamente sobre as últimas evoluções que o processo das novas instalações da rádio e o 

protocolo entre a Câmara Municipal, as Escolas e a Rádio Dueça tinham até aquele momento.   
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Disse que nos últimos tempos, a Rádio Dueça e a sua direção, e atendendo ao 

agravamento da situação das instalações, foi obrigada a desencadear um processo no sentido 

de rapidamente se chegar a bom porto na questão das instalações e na questão do protocolo. 

Para o efeito e no sentido de sensibilizar toda a gente que já conhecia o processo e que 

estava de alguma forma envolvida na situação, foram convidados os responsáveis pelos 

partidos com assento na Assembleia Municipal, assim como o Bloco de Esquerda que embora 

não tenha assento na Assembleia Municipal foi igualmente convidado, os Senhores Presidentes 

da Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Junta de Freguesia de Miranda do Corvo. O 

objetivo da visita às instalações era e sempre foi o de in loco aquilatarem das dificuldades 

que representa, ainda hoje, trabalharem naquelas instalações e da perigosidade que 

representa estar no interior daquele edifício, nomeadamente o João Paulo Lucas, o 

funcionário no momento. -------------------------------------------------------------------------------------    

Disse que só para se ter a noção e para os que não visitaram o edifício, as paredes ao 

nível do telhado estão a ceder, ou seja o telhado está a descolar-se das paredes base do 

edifício. Informou que já é notória a abertura do telhado sobre a estrutura principal do 

edifício, os ruídos no interior são contínuos, as madeiras estalam quando o tempo está mais 

ventoso ou mais chuvoso e há infiltrações ao nível das paredes que se estão a degradar. -------   

Frisou que todo e qualquer projeto de realização a nível de emissões, tem sido 

prejudicado ao ponto de, já depois desse aviso, do pedido de ajuda e do pedido de visitas, um 

dos realizadores de Coimbra deixou de vir porque não se sente bem dentro do edifício, uma 

vez que já se apercebeu dos problemas. -------------------------------------------------------------------    

Disse que a rádio já deixou de receber a visita de alunos das escolas porque não 

existem condições e é perigoso alojá-los lá dentro; disse que deixaram de receber estágios 

em ambiente de trabalho de dois formandos deixando assim de receber algum dinheiro; disse 

que o funcionário foi advertido que se achasse que não estão garantidas as condições de 

segurança necessárias à execução das suas funções teria todo o direito de abandonar as 

instalações e em última instância pedir a rescisão do contrato de trabalho. -----------------------   

Por fim, disse que durante o processo de “negociações quase silenciosas”, e disse usar 

essa expressão porque nunca tinham sido divulgadas, nunca houve necessidade de o fazer, 

mas também nunca houve demonstração de má vontade fosse de quem fosse, quer fosse da 

Câmara Municipal, do Senhor Presidente a quem agradeceu a abertura que sempre 

demonstrou para que a rádio tivesse novas instalações, ou da escola do Professor José Manuel 

que também nunca tinha tido nenhuma má vontade naquele processo. No entanto, lastimou 

que depois de uma reunião que decorreu na rádio, o Professor José Manuel tivesse ficado com 

a ideia contrária à que acabou de manifestar. ------------------------------------------------------------   



 

 

      

Ata 26-04-2019  
Nº 3  

5 

 

Disse que sabe, no entanto, que a intenção podia não ter sido má, mas transmitiram a 

ideia de que as coisas deviam andar a outra velocidade, pelo que naturalmente não lhe foi 

transmitida da forma mais correta. Frisou que inclusivamente existe a possibilidade de haver 

prejuízos no meio do processo para a rádio, mas os diretores da rádio não o querem admitir, 

pois querem resolver a situação rapidamente e pedir a todos ajuda no processo para que se 

possa rapidamente pôr a rádio a funcionar em instalações condignas, uma vez que as 

instalações que foram prometidas e que como tinha dito, nunca em momento algum existiu 

algum tipo de ação escrita ou falada que o levasse a crer que algo de contrário poderia 

acontecer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que o que aconteceu é que o processo foi muito lento, não descartando algum 

desleixo no processo da parte dos diretores da rádio, mas pediu que dali em diante todos 

tentassem fazer o máximo possível para que a situação fosse resolvida. Para terminar disse 

que se tivesse sido deputado eleito na Assembleia Municipal com trabalho permanente e não 

como substituto já tinha pedido a sua demissão para tentar resolver o assunto de outra forma.  

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

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

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

depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que na reunião de 30/11/2018 pediu ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal que o informasse sobre qual o valor que o município 

pagou pelo site da Câmara Municipal. Disse que para além dessa informação, também gostava 

de ter acesso à documentação do referido contrato para avaliar a execução, nomeadamente 

nos conteúdos e na formação. Disse que embora tenha havido atualização dos conteúdos, esta 

ainda assim era fraca. Disse que melhorou desde a sua última intervenção, mas ainda faltava 

muita coisa e por isso gostava de saber e conhecer o referido contrato. ----------------------------   

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que gostaria de abordar três 

pontos relativos ao Mosteiro de Santa Maria de Semide. Disse que a chuva que caiu nos 

últimos dias na região trouxe uma vez mais a lume o problema das infiltrações na cobertura 

da igreja e na ala norte do claustro quinhentista do Mosteiro de Semide. Referiu que o 

problema é deveras grave, pois as infiltrações localizam-se na zona do altar-mor e no órgão 

de tubos. Lembrou que apenas naqueles dois espaços existiu um investimento nos últimos 

anos mais de 200 mil euros, sendo a maior fatia paga exatamente pela autarquia. Disse que 

não se pode comprometer o investimento já realizado e que isso pode ser visto como um 

desperdício de fundos, o que é algo não desejável. Assim, solicitou ao Senhor Presidente que 
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diligenciasse com a brevidade possível os meios necessários pra proceder à reabilitação na 

íntegra da cobertura da igreja matriz de Semide, caso contrário o futuro de um importante e 

valioso espólio artístico estará seriamente comprometido, assim como se reveste de 

significativa urgência a reabilitação dos quatro altares laterias da igreja. Disse que 

considerava intolerável e injustificável o atentado ao património que vem sendo perpetrado 

contra o património que se materializa nos graffitis que vão sendo feitos no Mosteiro com 

principal incidência nas escadas exteriores. Frisou que aquilo não é arte urbana e que apenas 

se resume a lixo visual e uma agressão ao património, por isso, caso fosse possível, solicitou 

ao Senhor Presidente que junto dos serviços camarários e de outras entidades competentes, 

colocasse um ponto final naqueles atos de vandalismo.-------------------------------------------------   

Por fim terminou a sua intervenção e questionou o Senhor Presidente sobre o ponto 

de situação do processo de reclassificação do Mosteiro. Frisou que o processo iniciou-se em 

Janeiro de 2017 com a proposta de elevação do Mosteiro de Santa Maria de Semide a 

monumento de interesse público sendo que, e na sua opinião, o nível de classificação deveria 

ser superior e atingir um nível de monumento nacional, plenamente justificado analisando 

todo o percurso histórico do imóvel nas suas mais diversas vertentes, desde a arquitetónica, 

artística e gastronómica. --------------------------------------------------------------------------------------   

Frisou que se festeja a Quinzena da Chanfana com um evento na Praça José Falcão de 

âmbito nacional, uma vez que será transmitido um programa televisivo em direto, e isso 

deve-se ao Convento de Santa Maria de Semide que é comprovadamente o berço da chanfana.  

Disse que se hoje há os negalhos, a sopa de casamento, a nabada e as súplicas porque 

existe o Mosteiro Beneditino de Santa Maria de Semide e que graças às suas monjas é que se 

podem apreciar esses pratos amplamente difundidos na região, não se podendo esquecer que 

foi naquele mosteiro que tudo começou. Frisou que todos esses pratos e receitas 

gastronómicas não são propriedade de nenhuma entidade ou de uma instituição em 

particular, são de uma região, de um povo, da população residente ou que com ela tem 

afinidade ou laços de ligação, sejam de cariz familiar ou outro. --------------------------------------   

Disse que Semide e Rio de Vide merecem que se olhe com olhos de ver para aquilo 

que são quase novecentos anos de História e que é dever de todos manter e perpetuar aquela 

herança e ter capacidade para o fazer. --------------------------------------------------------------------     

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por felicitar a organização do 

encontro do Serviço Nacional de Saúde com a presença de Constantino Sakellarides, figura 

ímpar na defesa do SNS e muito ligado à sua implantação, mas que lamentavelmente tinha 

sido um encontro com pouca adesão. -----------------------------------------------------------------------   
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Relativamente à Rádio Dueça, disse ser um assunto que lhe é muito caro. Disse que a 

Rádio foi a sua primeira experiência associativa, era composta por um grupo coeso e que 

embora alguns elementos já não estejam ligados emocionalmente, congratulou-se pela atual 

direção, a qual tem resistido contra tudo e contra todos para se manter, ao fim de todos 

estes anos, com as portas abertas mantendo a sua isenção com as suas dificuldades lutando 

sempre por melhores qualidades. ---------------------------------------------------------------------------   

Disse também que relativamente à intervenção do Senhor Mário Sol, que muito bem 

mencionou o assunto, assim como as comemorações do 25 abril, mas que no que toca à Rádio 

Dueça, informou que quando foi convocado na qualidade de deputado para visitar e ver no 

local a realidade das instalações, ficou um pouco chocado pois estava convicto de que o 

processo estava num ritmo mais acelerado do ponto de vista da transferência, mas considerou 

também que uma vez que o processo só estava dependente de apenas um aspeto 

administrativo, se as pessoas querem as coisas têm de andar um pouco mais para a frente e 

não se pode estar à espera que os outros façam tudo e naquele momento todos sabiam que o 

processo estava do lado da rádio e do agrupamento de escolas. --------------------------------------   

Reconheceu que na altura estava muito nervoso pelo que se dirigiu ao Senhor 

Deputado José Miguel Ferreira e fez um pedido de desculpa por alguma coisa menos simpática 

que tenha dito, mas na verdade sendo um assunto que lhe é muito caro, e percebendo que a 

situação gerada tem a ver com falta de comunicação, exaltou-se. -----------------------------------   

Disse que existe boa vontade de todos, especialmente da autarquia para resolver um 

problema de longa data e que apenas falta o acordo entre a rádio e o agrupamento de 

escolas. Referiu que as instalações já se encontravam disponíveis e que a este nível falta 

apenas a transferência e adequação de todos os meios técnicos. -------------------------------------   

Concluiu dizendo que achou inusitado e desapropriado tanto alarido relativamente ao 

assunto uma vez que estava nas mãos da rádio e do agrupamento a resolução do assunto. -----  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João Carvalho, que 

depois de cumprimentar todos os presentes começou por se referir ao saneamento na União 

das Freguesias de Semide e Rio de Vide com destaque para o lugar onde o mesmo reside, 

Granja de Semide. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu-se em particular à Rua da Capela, local onde habitam várias crianças de berço 

e colo e onde o saneamento corre a céu aberto em plena estrada. ----------------------------------   

Disse que é uma situação antiga, como se pode verificar pelas tampas existentes, uma 

vez que noutros tempos foi autorizado que as fossas fossem construídas na via pública. --------   

Referiu que as pessoas alugam as casas por períodos curtos e por isso não mandam 

despejar as fossas, exemplo do que se verifica mesmo junto à sua habitação. ---------------------   
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Disse que até ao momento ainda não tomou nenhuma atitude, não chamou as 

televisões, e não fez guerra com quem quer que fosse, mas que o Senhor Presidente da 

Câmara em funções verificou a situação e por isso perguntou quando é que arranca a obra do 

saneamento da Granja de Semide, caso contrário, disse que seria obrigado a levantar toda a 

polémica assim como chamar à atenção e à responsabilidade de quem fez a asneira, assim 

como daqueles que estão no momento em funções na Câmara uma vez que não está disposto 

a andar com um tabique no meio da estrada para ir para a sua própria casa. ----------------------   

Disse que considera a situação vergonhosa a nível do concelho de Miranda do Corvo, 

não porque ser a sua residência, mas porque toda a freguesia merece o saneamento. -----------   

Por fim, agradeceu que todos os deputados municipais passem na Granja de Semide, 

na Rua da Capela, para poderem verificar a situação, ou seja, fossas a correr a céu aberto 

numa rua onde se realizam missas, velórios, terços e dezenas de crianças a brincar na rua. ----  

Por esse facto, solicitou informações sobre o ponto de situação das obras de 

saneamento para aquele lugar, pois se não forem tomadas medidas, ele próprio teria de 

tomar outras posições.-----------------------------------------------------------------------------------------   

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por felicitar e agradecer pelo 

lançamento do Orçamento Participativo Jovem, proposta que sempre defendeu considerando 

uma iniciativa autárquica que promove a participação cívica da população aproximando-as do 

poder local, da política, particularmente os jovens. ----------------------------------------------------   

Disse que é uma problemática enorme e que este tipo de iniciativas são necessárias 

para incutir esse espírito. Em nota pessoal, concluiu que uma vez que ganhou a última 

proposta do OPJ, não se iria candidatar novamente, uma vez que confia nos jovens 

mirandenses para apresentar novas propostas e lançou o apelo aos jovens presentes para 

incutires esse espírito naqueles que lhes são próximos, uma vez que são iniciativas de louvar e 

devem ser bem participadas. ---------------------------------------------------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Márcia Simões, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por abordar o assunto relacionado com 

a Rádio Dueça. Referiu que foi instada porque teve a ousadia de trazer o assunto para a 

sessão solene das comemorações do 25 de abril. Disse que na sua opinião, não foi ousadia, foi 

apenas um exercício democrático de 25 de abril. --------------------------------------------------------   

Relativamente à Rádio Dueça, o que sabia enquanto munícipe, é que ao longo dos 

anos se assistiu a um descurar da mesma, disse que assistiu a certas coletividades, e muito 

bem, serem favorecidas quando a Rádio Dueça claramente parecia que não entrava naquelas 

contas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Disse que teve conhecimento que todas as Câmaras Municipais limítrofes ao concelho 

fizeram chegar à Rádio Dueça convites para as suas sessões solenes do 25 de abril, e por isso 

perguntou ao Senhor Presidente porque é que a Câmara Municipal e o executivo não o 

fizeram. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse ainda que lhe fazia alguma espécie que da Lousã tenha chegado um convite à 

Rádio Dueça para estar presente nas sessões, quer evocativas do 25 de abril quer noutras 

iniciativas realizadas na Lousã, Condeixa, Penela entre outras e a Câmara Municipal de 

Miranda do Corvo não o fez e talvez por isso apenas tenha tido como único órgão de 

comunicação o Mirante, que saudou na pessoa do seu jornalista. -------------------------------------   

De seguida perguntou ao Senhor Presidente porque é que dentro do apoio às 

coletividades que tem sido dado e muito bem, frisando que tem de se dizer quando está bem 

e não só quando está mal, e porque foi acusada de ser do contra e apenas dizer mal, a Rádio 

Dueça é o parente pobre das coletividades em Miranda do Corvo. ------------------------------------   

Disse que sabe que ao longo dos anos a teoria que tem suportado a não ajuda à Rádio 

Dueça é a de que não se pode fazer publicidade para além da publicidade institucional e que 

a Câmara Municipal não pode financiar órgãos de comunicação, no entanto, há pouco tempo 

surgiu um suplemento no Diário de Coimbra onde apareciam seis folhas relativas às freguesias 

de Miranda do Corvo, pelo que questionou o Senhor Presidente se essa publicação foi paga ou 

se tinha sido uma oferta. --------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que relativamente à Rádio Dueça, ainda muito há para debater. Disse que na 

sua opinião, a Assembleia Municipal é o sítio certo para debater e é o sítio próprio para saber 

porque é que a Rádio Dueça ainda não tem instalações dignas. Disse que na sua opinião, as 

comemorações do 25 de abril, e sessão solene, são os expoentes máximos para que aquele 

tipo de questões sejam colocadas, por isso, não compreendeu o facto de ter sido instada por 

ter abordado aquele assunto em sessão solene do 25 de abril e isso não aceitava, não admitia 

e a si ninguém a calava. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que gostaria de saber da parte do Senhor Presidente qual o ponto de situação do 

processo da Rádio Dueça, até porque à cerca de um ano e meio é um dado adquirido que 

iriam mudar para as novas instalações sitas no edifício anexo ao edifício Construir. --------------   

Referiu-se ainda ao Ramal da Lousã, frisando que ficou surpreendida ao verificar que 

na convocatória para a Assembleia Municipal, não consta o ponto na Ordem de Trabalhos 

referente a este assunto, o qual desde à alguns anos que é sempre agendado. Perguntou se 

era um dado adquirido que o MetroBus ia avançar, mas que na sua opinião não lhe parece que 

isso vá acontecer. Disse que inclusive o Senhor Presidente da Câmara Municipal da Lousã deu 

uma entrevista onde referiu que não sabia muito bem se aquela iria ser a solução e que 
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embora fosse verdade que em sede de Assembleia Municipal eram sempre os mesmos que se 

manifestavam no ponto do Ramal da Lousã, ainda assim gostaria que aquele assunto voltasse 

a ser considerado em sede de Assembleia Municipal e introduzido novamente na Ordem de 

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

Concluiu a sua intervenção com uma preocupação transmitida por um munícipe do 

lugar do Espinho. Disse que foram colocados contentores do lixo na Rua Quelha do Pereiro no 

Espinho, rua onde o camião do lixo não consegue ir e por isso questionou também o Senhor 

Presidente sobre esta questão. ------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra, e depois de cumprimentar 

todos os presentes, referiu que desde o início do seu mandato não achava de algum interesse 

que na ordem de trabalhos da Assembleia Municipal constasse um ponto denominado “Ramal 

da Lousã”. Disse que a sua opinião é a de que cada um dos deputados e até mesmo o público 

possa intervir sobre esse assunto em particular se assim o entender. Disse que o objetivo não 

é inibir alguém de discutir o assunto. -----------------------------------------------------------------------   

Relativamente à questão da Rádio Dueça, disse que o assunto tem de ser resolvido, 

como todos os outros, mas que a Rádio não pode ser subsidiada diretamente. --------------------   

Elogiou o comportamento dos grupos parlamentares na Assembleia Municipal, tendo 

sido compreendido o que sustenta o 25 de abril, momento de grande importância para todos, 

por isso se celebra a democracia. ---------------------------------------------------------------------------   

Disse que estava muito feliz e considerou importante que na primeira reunião da 

Assembleia Municipal após as comemorações do 25 de abril, o Presidente diga que foi um 

grande dia para Miranda do Corvo. Felicitou os que fizeram o 25 de abril, os militares, os 

cantores, os poetas, os autores de opinião, tanta gente que lutou para que todos pudessem 

ter as condições atuais, a descolonização, o SNS e tantas outras coisas boas, a própria 

administração territorial com uma nova reorganização administrativa e que merece ser 

elogiada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse ainda que as revoluções e os movimentos não são eternos, mas o do 25 de abril 

aconteceu no momento exato para os portugueses e por isso deve ser elogiado e ter uma 

palavra de agradecimento e satisfação para com os militares que no dia 25 de abril deram a 

liberdade sujeitando-se a problemas graves, mas correram o risco pela liberdade de todos. ---   

Disse que as celebrações foram um momento de democracia e até de patriotismo pois 

o 25 de abril foi um ato patriótico e por isso felicitou a Assembleia Municipal, pois todos 

souberam congregar as suas forças sem ter sido necessário que alguém de fora do concelho 

venha à Assembleia Municipal dizer o que foi o 25 de abril, até porque o concelho tem 

pessoas capazes de refletir e falar sobre o assunto. -----------------------------------------------------    
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Frisou que foi um momento bonito, interessante e deve ser elogiado, pelo que foi esse 

o registo que desejou ver registado nos anais da Assembleia Municipal, resultado do 

contentamento de alguém que esteve em muitos lugares, com muitos anos e que chegou à 

conclusão que tinha valido a pena o 25 de abril.  --------------------------------------------------------  

Por fim apresentou a seguinte moção:  -----------------------------------------------------------  

“A Constituição da República de 1976 determina no art.º 251 que a Assembleia 

Municipal é o órgão deliberativo do Município, sendo que a Câmara Municipal é o órgão 

executivo. Neste e no anterior mandato a Assembleia Municipal foi dotada de gabinete para 

reuniões e atendimento de munícipes. As sucessivas Assembleias Municipais têm sabido 

merecer o respeito dos mirandenses e após 45 anos de existência, nomeadamente os 

respetivos Presidentes têm sabido dirigir democraticamente este órgão, em muito contribuído 

para a valorização do diálogo e da resolução de assuntos que dizem respeito à autarquia. 

Assim, é agora proposta uma galeria dos presidentes da Assembleia Municipal, cuja lista 

anexo, a colocar no gabinete do Presidente da Assembleia Municipal e a ser inaugurada no 

próximo dia 1 de junho, dia do Município. Miranda do Corvo, reunião Assembleia Municipal de 

26 de abril de 2019.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal colocou a moção à votação, tendo a mesma 

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

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

Municipal, que depois de cumprimentar todos os presentes, dirigiu-se ao Senhor Deputado Sá 

Marta para lhe dizer que tinha registado o seu alerta relativamente ao site da autarquia e iria 

solicitar que fossem enviados os elementos ao Senhor Deputado, assim como a outros que o 

desejem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida dirigiu-se ao Senhor Deputado Luís Martins que alertou para uma questão 

muito sensível. Relativamente à reabilitação da cobertura da igreja do Mosteiro de Semide, 

disse já ter conversado com o Senhor Padre Manuel Ferrão, pois irá ser necessário articular 

com a Fábrica da Igreja. Referiu que, à semelhança do que foi feito na intervenção do altar-

mor da Igreja Matriz de Miranda do Corvo o ideal seria a celebração de um protocolo entre a 

Câmara Municipal e a Fábrica da Igreja, de modo a ser a autarquia a realizar a empreitada, 

visto que a mesma pode apresentar alguma complexidade. --------------------------------------------  

Sobre a “negação” de arte urbana, sendo as escadas um espaço público, os serviços 

do Núcleo de Infraestruturas e Ambiente podem resolver, dando conhecimento também à 

Fábrica da Igreja. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Quanto ao processo de reclassificação do monumento, disse que também concorda 

que deva ser classificado como monumento nacional, mas se se conseguisse a elevação a 

monumento de interesse público já seria uma vitória.  -------------------------------------------------  

Agradeceu ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Semide e Rio de Vide, João 

Carvalho, os alertas e disse que segundo informação do Senhor Vereador Hugo Raposo, 

responsável pela parte relativa ao desenvolvimento de projetos e de empreitadas, os projetos 

estão a avançar, não apenas para a Granja de Semide, mas também para outras zonas 

consideradas prioritárias no concelho. Lamentou que as obras ainda não estejam em 

execução. Porém, relativamente aos alertas feitos sobre construções na via pública, enquanto 

Presidente da Câmara Municipal, solicitou à Assembleia Municipal que fosse elaborado um 

extrato em minuta da ata com a informação prestada, para instrução dos respetivos processos 

de averiguações dos serviços, uma vez que a situação teria de ser verificada. ---------------------   

De seguida referiu-se ao Orçamento Participativo Jovem e agradeceu ao Senhor 

Deputado Ruben Fernandes pela sua intervenção.  ------------------------------------------------------  

Sobre as intervenções do Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Mourato, disse 

que subscrevia sua intervenção, quer sobre o Metro, quer sobre as celebrações do 25 de abril, 

bem como a Moção aprovada.  -------------------------------------------------------------------------------  

Por fim, respondendo à Senhora Deputada Márcia Simões, disse que os convites 

enviados pelo Gabinete de Apoio à Presidência, assim como toda a comunicação enviada, 

respeita uma lista de protocolo existente há muito na Câmara Municipal e que o mesmo 

convite enviado para o jornal Mirante, foi enviado de certeza absoluta e de igual modo para a 

Rádio Dueça. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Ponto 7 - Prestação de Contas 2018. Deliberação de Câmara de 08.04.2019 ---------  

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

Municipal, que começou por dizer que relativamente aos documentos que emanaram da 

Câmara Municipal, os quais tiveram aprovação da mesma, estavam instruídos com toda a 

documentação que deveria ser remetida à Assembleia Municipal relativa à Prestação de 

Contas do ano de 2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que os documentos incluem o parecer do ROC, mas também contemplam um 

relatório mais extenso com duas componentes. No primeiro, o relatório de atividades, é 

apresentada uma síntese das principais atividades desenvolvidas pela autarquia, desde a 

administração geral, proteção civil, educação, saúde, ação social, urbanismo e requalificação 
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urbana, infraestruturas, saneamento e abastecimento de água, resíduos sólidos e ambiente, 

cultura e património, desporto e juventude, empreendedorismo e energia, turismo e 

transferência entre administrações. Disse que este documento é uma súmula da atividade 

desenvolvida e por isso se abstinha de fazer a descrição do mesmo visto que os Senhores 

Deputados tiveram oportunidade de o consultar e, também, de acompanhar o trabalho feito 

ao longo do ano.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O segundo, o Relatório de Gestão, é um documento elaborado pelos serviços e tem a 

ver com a parte das contas propriamente ditas. Informou que no mesmo consta uma síntese 

do relatório financeiro, da organização dos recursos humanos, da análise orçamental e 

financeira, da análise económica e da análise em termos de endividamento e equilíbrio 

orçamental, bem como dos rácios orçamentais e financeiros.  ----------------------------------------  

Disse ainda que a execução orçamental em termos de receita executada teve um 

ligeiro decréscimo. Lembrou que em 2017 o grau de execução orçamental tinha excedido os 

85% e neste último ano ficou um pouco aquém daquele limite. Todavia, frisou que o valor 

alcançado não deixa de ser bastante elevado.  -----------------------------------------------------------  

Relativamente ao grau de execução do lado da despesa, disse que se verificou uma 

quebra da parte do investimento, não chegando o valor a 1,5 milhões, mas que esta quebra se 

verificou também em câmaras vizinhas, pois foi um ano muito atípico nesse aspeto, com 

atrasos nalguns investimentos e candidaturas. O valor de investimento ficou na ordem de 1.4 

milhões e por essa razão o saldo de gerência, que já tinha sido aprovado em Assembleia 

Municipal anterior, excedeu os 2 milhões de euros, o que confere à Câmara Municipal uma 

almofada financeira para assim poder alavancar os investimentos que podem avançar, tais 

como o Parque Logístico Municipal, a Escola de Talentos ou o Centro de Formação, além dos 

projetos de infraestruturas básicas já referidos. Salientou que havendo uma série de 

empreitadas para lançar é necessária essa almofada financeira, ou seja, o saldo de gerência 

irá proporcionar o conforto para se ter capacidade para realizar essas obras. ---------------------   

Referiu também um aspeto que, embora não valorizasse muito, deve ser realçado o 

resultado líquido positivo. Disse que nas Câmaras Municipais não é fácil o resultado líquido ser 

positivo, normalmente é um valor baixo ou muitas vezes mesmo negativo, e que embora 

tenha sido muito criticado nos últimos anos, no ano de 2018 o resultado líquido foi positivo. --   

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

que começou por dizer que após a leitura atenta dos documentos gostaria de fazer alguns 

apontamentos aos mesmos.  ----------------------------------------------------------------------------------  
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Disse que à semelhança do Senhor Presidente da Câmara Municipal também ele não 

valorizava que o resultado líquido fosse positivo e que contrariamente ao que era habitual 

existe um saldo líquido de cerca de 830 mil euros. ------------------------------------------------------   

Disse que um outro fato relevante foi o acordo judicial com as Águas do Centro Litoral 

no valor de cerca de 1.300 mil euros relativo às dívidas de 2013/2017, demonstrando foi 

resolvido e bem, a contento de todos e também a bem dos munícipes uma vez que existiu um 

ganho de alguma monta o qual não se deve ignorar. ----------------------------------------------------   

Finalmente e relativamente à evolução da dívida ao longo dos últimos anos, disse que 

antes de 2014 esta era de 4 milhões, 3 milhões em 2016, e cerca de 2 milhões no presente 

ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Por fim disse que do ponto de vista geral considera estar perante uma aprestação de 

contas e um resultado bastante positivo. ------------------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com sete votos contra dos Deputados da 

Bancada do PPD-PSD, duas abstenções do Deputado da Bancada do CDS-PP e da Bancada do 

PCP e catorze votos a favor dos Deputados do Partido Socialista e do Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, a Prestação de Contas 2018, designadamente o relatório de gestão de 

2018, bem como o parecer do auditor externo e o documento correspondente à certificação 

legal de contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

de voto:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

”Nesta declaração de voto desta bancada sobre a Prestação de Contas de 2018, 

gostava de começar por enunciar alguns fatos que acho que nos devem a todos fazer refletir.   

Este é um documento técnico e antes de mais agradeço evidentemente aos técnicos 

que o compuseram, mas é também um instrumento que na atividade autárquica melhor 

permite fazer uma avaliação de desempenho de uma Câmara Municipal ao final de um 

determinado período, no caso, um ano. E eu gostaria de falar de alguns fatos. -------------------  

 Total das receitas correntes em 2011, pico da troika em Portugal, o total de receitas 

correntes da Câmara Municipal foi de seis milhões e novecentos mil euros, valores 

aproximados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

O total das receitas correntes em 2018 foi de oito milhões e duzentos e trinta mil 

euros, portanto um milhão e duzentos e trinta mil euros a mais de receita corrente. ------------   

Depois vamos às receitas de capital e em 2011, no pico da troika, a meio de um 

quadro comunitário, tínhamos dois milhões e seiscentos e sessenta e um mil euros de receitas 

de capital enquanto que em 2018 temos oitocentos e vinte e nove mil euros. ---------------------   
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Primeiro ponto para reflexão: temos menos um milhão e duzentos mil euros de 

receitas de capital, é o valor mais baixo dos anos 2000 de receitas de capital, significa que é 

o valor mais baixo desde o ano 2000 de atração de fundos comunitários para o nosso 

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

Depois, se continuarmos a fazer a nossa busca, percebemos que a receita total, isto 

é, o valor arrecadado pela Câmara Municipal em 2011, para manter a mesma comparação, foi 

de nove milhões e oitocentos e nove mil euros, em 2018 foi de dez milhões setecentos e 

quarenta e tal mil euros, significa, e este é o segundo ponto de reflexão que a receita da 

Câmara Municipal em 2018 é superior aquela que foi em 2011.  --------------------------------------  

Terceiro ponto importante para a nossa reflexão é do lado da despesa, olharmos para 

aquilo que é a despesa corrente da Câmara Municipal. E nós em termos de despesa corrente, 

no tal ano da troika em 2011, gastámos, isto é, pagamento de pessoal, aquisições de bens e 

serviços, encargos da dívida gastámos cinco milhões e novecentos mil euros e em 2018 seis 

milhões oitocentos e trinta e oito mil euros, isto é, tivemos mais receita mas depois na 

despesa corrente, terceiro fato para reflexão, gastámos mais um milhão de euros e 

percebemos para onde é que vai o dinheiro. --------------------------------------------------------------   

Depois vamos olhar para a aquisição de bens de investimento, trocando por miúdos, 

obra. E a obra, deixem-me dizer-vos que em 2011, o tal ano da troika, a maior crise que 

Portugal já enfrentou, investimos em Miranda do Corvo em obra dois milhões novecentos e 

cinquenta e dois mil euros, isto é, menos receita, mas investimos dois milhões novecentos e 

cinquenta e dois mil euros, se quiserem em 2012 investimos três milhões e duzentos mil 

euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Sabem quanto é que investimos em obra, qualidade de vida, investimento público em 

Miranda do Corvo em 2018? Novecentos mil euros. O valor mais baixo de que há registo na 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Desde o ano 2000 nunca investimos tão pouco, nem perto deste valor algum dia 

tivemos. É o valor mais baixo de obra e portanto é normal que seja a tradução prática daquilo 

que muitas vezes aqui algumas pessoas disseram de uma Câmara Municipal que está 

inoperante, ineficaz, que não faz.  -------------------------------------------------------------------------  

Quero que sirva de reflexão esta intervenção e esta declaração de voto. Podíamos 

dizer muito bem, abatemos mais dívida aos bancos, recuperámos mais dos empréstimos, mas 

vamos então ver: em 2011 a Câmara Municipal de Miranda do Corvo, aquela que investiu três 

milhões de euros em obra, que teve menos receita pagou quinhentos mil euros de 

empréstimos bancários e quanto é que pagou em 2018? Cento e sete mil euros. Muito bem, 
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mais receita a despesa mais baixa de sempre de obras e ainda pagamos menos de 

empréstimos bancários. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Não havia outra maneira de votarmos este orçamento, como é evidente. Mas para 

concluirmos e porque estes valores são sempre importantes, em 2011 a taxa de execução 

mais baixa dos mandatos de 2001 a 2013 de investimento foi de 38%, sabem quanto é que foi 

em 2018? 29%, a taxa mais baixa da história de Miranda do Corvo. -----------------------------------   

Nunca investimos tão pouco, mas pior, é que os 29% são do orçamento de doze 

milhões de euros e os 38% do ano em que veio a troika e que obrigou evidentemente a um 

encolhimento era de um orçamento de 16 milhões de euros, isto é, apenas concretizamos 29% 

da pouca despesa de investimento que já prevíamos um orçamento mais baixo e por isso 

menos ambicioso deste milénio. -----------------------------------------------------------------------------   

Eu gostava que esses números não fossem vistos apenas como uma crítica, são fatos, 

nascem do relatório de contas da Câmara Municipal, não inventei nenhum, como aqui disse 

ontem, gostaria que fossem pensados como um desafio, estamos em 2019, o nosso concelho 

atrasa-se permanentemente perante os concelhos vizinhos, o desafio tem de ser fazermos 

evidentemente melhor, faltam mais de dois anos de mandato a este executivo municipal e 

aquilo que nós pedimos com este chumbo é só uma coisa: façam mais e façam melhor. ---------   

Ponto 8 – Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal para o Ano de 2019. Deliberação 

de Câmara de 08.04.2019 -------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por dizer que o documento diz respeito a uma primeira alteração ao 

Mapa de Pessoal que foi aprovado na Câmara Municipal, mas que também carece de 

aprovação na Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------   

A título de exemplo disse que a alteração reflete, no caso dos dirigentes de três 

unidades orgânicas, a necessidade de se considerar um conjunto vasto de licenciaturas 

adequadas ao tipo de funções concurso que se pretendem desencadear. ---------------------------   

Esclareceu que não conhece tão aprofundadamente outras alterações, a não ser esta 

que acabou de enunciar. Disse que deve haver total transparência e abertura nos 

procedimentos de contratação pública que depois iriam seguir os seus trâmites normais. -------    

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

Ferreira, que solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que o esclarecesse sobre o 

recrutamento de 15 novos funcionários para a autarquia. Desses quinze lugares, questionou 

quantas pessoas é que se prevê que se aposentem, e se os lugares são para os substituir ou se 

são um acréscimo de postos de trabalho na Câmara Municipal. ---------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal tomou a palavra para dizer que a 

informação de que dispunha é que a alteração ao Mapa de Pessoal se cingia principalmente à 

questão dos dirigentes. Todavia, referiu que o documento preparado pelos serviços poderá 

contemplar consolidação de mobilidades intercarreiras e outras situações internas da Câmara 

Municipal, devidamente verificadas  e validadas pelos serviços. --------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com seis votos contra dos Deputados da 

Bancada do PPD-PSD, duas abstenções do Deputado da Bancada do CDS-PP e da Bancada do 

PCP e catorze votos a favor dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, a Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal de 2019. --------------------------  

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

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

de voto:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

”Cumprimento outra vez todos e mais uma vez e no mesmo tom que há pouco nos 

dirigimos a vós, apelar aquilo que é a reflexão. ----------------------------------------------------------   

Em primeiro lugar foi claro e também não ajudou certamente ao sentido de voto o 

fato de sentirmos aqui claramente uma falta de estratégia em que nem sequer há uma 

justificação dos lugares em questão, e o porque é que é e o porque é que não é, apenas há a 

justificação para a criação das três chefias, mas depois ficamos com ideia de que nem 

percebemos muito bem o que é que se estava a passar. ------------------------------------------------   

Mas a reflexão não é essa. A reflexão parte daquilo que há pouco vos deixámos, temos 

a Câmara Municipal com o pior investimento de sempre, que nunca investiu tão pouco, que 

nunca fez tão pouca obra, mas depois se olhamos em contraposição alguns números, desde 

2009 o número de funcionários da autarquia eram 174, depois 163, depois 173, depois 172 em 

2012 e 2013, 173 em 2014, 165 em 2015 e 2016, 172 em 2017, 180 em 2018, o número de 

funcionários mais elevado desde que há registo e agora o que sentimos é a criação ainda de 

mais 15 lugares, que haja algumas sobreposições e que sejam 10. -----------------------------------   

Portanto é passarmos do máximo da autarquia que até à entrada deste executivo se 

situava nos 173 colaboradores para passarmos para perto de mais de 190 colaboradores. -------   

E o que dizemos é muito simples, se a Câmara Municipal não faz obra, se não há 

investimento então também não há necessidade de aumentar o número de colaboradores. ----   

E é esta a reflexão que pedimos que façam e que pedimos que o número de 

trabalhadores da autarquia seja condizente com o trabalho que se produz nessa autarquia, e 

é esta reflexão que nos faz votar contra. ------------------------------------------------------------------   

Ponto 9 - Proposta para abertura de Procedimento Concursal, designação de júri, 

definição das competências, área de formação, requisitos de recrutamento, 
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remuneração base para Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau para o Núcleo de 

Infraestruturas e Ambiente: Proposta n.º 30.P/2019 e revogação da Proposta n.º 

23.P/2019. Deliberação de Câmara de 08.04.2019 ------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por referir que a proposta foi aprovada na Câmara Municipal, que se 

trata de um dirigente para o Núcleo de Infraestruturas e Ambiente, tendo feito uma breve 

apresentação da proposta. ------------------------------------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com oito abstenções dos Deputados da 

Bancada do PPD-PSD e da Deputada do PCP e quinze votos a favor do Deputado da Bancada do 

CDS-PP, dos Deputados do Partido Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

a revogação da Proposta n.º 23.P/2019 e aprovar a proposta n.º 30.P/2019, designadamente: -  

- Aprovar a abertura de procedimento concursal para um lugar de Cargo de Direção 

Intermédia de 3.º Grau para o Núcleo de Infraestruturas e Ambiente; -------------------------------  

- Aprovar as condições de recrutamento: requisitos formais de provimento, o perfile 

competências exigidas; ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Aprovar a atribuição da posição remuneratória – 6.ª posição da carreira geral de 

técnico superior a que corresponde o Nível Remuneratório 31 cuja importância é de 

€2.025,35; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Aprovar, no uso da competência e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 

do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na redação atual, a designação de júri. ----  

Ponto 10 - Proposta para abertura e designação de júri relativo ao Procedimento 

Concursal para Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau para a Divisão de 

Urbanismo e Projetos: Proposta n.º 29.P/2019 e revogação da Proposta n.º 

22.P/2019. Deliberação de Câmara de 08.04.2019 ------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por esclarecer que naquela unidade orgânica, no momento, existe 

uma chefia nomeada por urgente conveniência de serviço, todavia é necessária a abertura do 

procedimento concursal. Terminou fazendo uma breve apresentação da proposta. 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com oito abstenções dos Deputados da Bancada 

do PPD-PSD e da Deputada do PCP e quinze votos a favor do Deputado da Bancada do CDS-PP, 

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

revogação da Proposta n.º 22.P/2019 e aprovar a proposta n.º 29.P/2019, designadamente: ---  

- Aprovar a abertura de procedimento concursal para o Cargo de Direção Intermédia 

de 2.º Grau para a Divisão de Urbanismo e Projetos; ----------------------------------------------------  
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- Aprovar, no uso da competência e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 

do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na redação atual, a designação de júri. ----  

- Aprovar a atribuição de despesas de representação, no valor de 194,79 euros. --------  

Ponto 11 - Proposta para abertura e designação de júri relativo ao Procedimento 

Concursal para Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau para a Divisão de 

Desenvolvimento Social: Proposta n.º 28.P/2019 e revogação da Proposta n.º 

21.P/2019. Deliberação de Câmara de 08.04.2019 ------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por dizer que a área de desenvolvimento social abarca áreas bem 

conhecidas desde a educação, ação social, a cultura e tantas outras que estão 

correlacionadas com uma das maiores conquistas do 25 de abril, o Estado Social. ----------------   

Disse que por essa razão, e para desmontar o que havia sido dito em relação aos 

recursos humanos, é verdade que houve um aumento de cerca de 170 funcionários para 180, 

porque se pretendeu consolidar de forma muito visada os recursos humanos na área da 

educação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que na área do desenvolvimento social, verificava-se há muito tempo a 

existência de contratos de emprego-inserção, além do mapa de pessoal, mas que essa 

situação não transmite estabilidade aos contratados, às crianças nem às escolas. Por essa 

razão, no início do ano letivo escolar foram contratados vários assistentes operacionais o que 

aumentou o número de funcionários de 174 para os 180.  ----------------------------------------------  

Frisou que neste momento existe estabilidade nas escolas e nos jardins-de-infância, 

estando-se assim a honrar o 25 de abril e o estado social. ---------------------------------------------   

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

Ferreira que começou por questionar há quantos anos fazia a Câmara Municipal transporte 

escolar, qual tinha sido o sentido de voto da bancada no aumento do Mapa de Pessoal para 

180 colaboradores e por último questionou o senhor presidente o que tinha prometido 

aquando da sua candidatura em 2013 relativamente às chefias. --------------------------------------   

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

Municipal, que começou por manifestar a sua perplexidade e referir que sempre defendeu as 

quatro unidades orgânicas e de terceiro grau. Contudo, não se avançou para essa solução por 

não ser legalmente possível, e, comparando com câmaras vizinhas de igual dimensão se 

verifica que possuem igual ou superior número de unidades de 2.º grau e 3º grau. ---------------   

Disse que Miranda do Corvo tinha o modelo de 3 unidades de 2.º grau e uma unidade 

de 3.º grau, embora a lei permitisse ter bem mais. A única alteração que existiu foi na divisão 

de urbanismo e projetos que era núcleo e tinha passado a divisão. Referiu que essa situação 
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não se deve tanto ao facto do número de trabalhadores, mas pela sua complexidade 

funcional, pois a maioria são técnicos superiores que têm muito trabalho ao nível do 

urbanismo, de elaboração de projetos e de empreitadas. ----------------------------------------------   

Por fim, disse que relativamente aos transportes escolares, a Câmara Municipal já os 

fazia há muito tempo e assim iria continuar a fazer. Informou ainda que a vigilância de 

crianças no prolongamento de horário, não podendo ser feita por trabalhadores CEI, 

procedeu-se à contratação de assistentes operacionais num número significativo.----------------   

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

Ferreira que começou por dizer que nunca algum autarca lhe prometeram coisa nenhuma e 

que se o senhor presidente cometeu uma ilegalidade isso significa que se deveria preparar 

melhor para o cargo que deseja ocupar e por último disse que ninguém criticou os 180 postos 

de trabalho, o que criticou foi o aumento para os 195, e que só quem nunca teve necessidade 

de gerir coisa alguma é que não adaptava as suas políticas em função dos resultados. -----------   

Disse que considera os resultados fracos e portanto em nada se justifica o aumento do 

número de colaboradores, pelo que desafiou o senhor presidente a no ano seguinte apresentar 

uma execução na ordem dos três milhões, habitual desde o ano 2000, propusesse um aumento 

de colaboradores e garantia que votaria a favor. --------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com oito abstenções dos Deputados da 

Bancada do PPD-PSD e da Deputada do PCP e quinze votos a favor do Deputado da Bancada do 

CDS-PP, e dos Deputados do Partido Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, a revogação da Proposta n.º 21.P/2019 e aprovar a proposta n.º 28.P/2019, 

designadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Aprovar a abertura de procedimento concursal para o Cargo de Direção Intermédia 

de 2.º Grau para a Divisão de Desenvolvimento Social; -------------------------------------------------  

- Aprovar, no uso da competência e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 

do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na redação atual, a designação de júri. ----  

- Aprovar a atribuição de despesas de representação, no valor de 194,79 euros. --------  

Ponto 12 - Orçamento Participativo Jovem 2019. Deliberação de Câmara de 

08.04.2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por dizer que a Câmara Municipal aprovou a designação da senhora 

Vice-Presidente que coordena a área no âmbito dos seus pelouros e das suas competências e 

como técnico o senhor Joaquim Gonçalves. ---------------------------------------------------------------   
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Informou que o processo veio à Assembleia Municipal para que se indique três 

deputados municipais para integrarem a referida comissão de análise das propostas que estão 

a decorrer e que carecem de aprovação da mesma.  ----------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Orçamento Participativo Jovem 

2019 e nomeou os Deputados Luís Martins (PS), José Miguel Ramos (PSD) e Márcia Simões 

(PCP) para integrarem a referida comissão. ---------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Verónica Simões, 

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

“Em primeiro lugar gostaria de cumprimentar todos os presentes e obviamente a mesa 

da Assembleia Municipal na pessoa do Dr. Mourato, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

todos os deputados e público presente. --------------------------------------------------------------------   

A bancada do PSD congratula-se obviamente por se realizar no município de Miranda 

do Corvo mais um Orçamento Participativo Jovem. ------------------------------------------------------   

Consideramos que esta iniciativa é algo da máxima importância para o concelho e 

também para os nossos jovens uma vez que potencia a possibilidade da intervenção ativa dos 

mesmos garantindo a sua participação e responsabilização na decisão sobre os investimentos 

municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Esta declaração prende-se com o fato desta iniciativa não ter sido realizada 

anualmente como está previsto na norma de funcionamento a que todos tivemos acesso, 

consideramos que esta iniciativa deve ser realizada com a periodicidade anual, para fomentar 

nos jovens esta possibilidade de participarem todos os anos porque consideramos que se não o 

fazemos todos os anos a iniciativa pode sair prejudicada por isso mesmo, porque se os jovens 

tê uma ideia este ano, para o ano pode ficar para trás, até podem sair do concelho, há que 

aproveitar todos os anos, é nisto que nos baseamos. ----------------------------------------------------   

Relembro que a Câmara Municipal da Lousã o tem feito desta forma. Indagamo-nos 

acerca dos motivos pelo qual não foi feito, não vale a pena estarmos agora a falar sobre isto 

senão vou estragar, será desleixo, será falta de planeamento, não sabemos, mas o que 

pretendemos é que seja feito de fato de forma anual”. ------------------------------------------------   

Ponto 13 - Abertura de procedimento de aquisição para fornecimento de energia 

elétrica durante 24 meses ao abrigo do Acordo Quadro da CIM-RC (Ref.ª CIMRC - 

AQ 03/2018). Deliberação camarária de 22.04.2019 ----------------------------------------  

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

Municipal, que começou por referir que era um procedimento relativo à aquisição de energia, 

e que em boa hora se decidiu avançar com o que estava em vigor há já alguns anos no âmbito 
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do acordo do quadro da CIM-RC, Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra,  o qual  

permitiu uma poupança substancial nos custos de fornecimento de energia. -----------------------   

Disse tratar-se de um procedimento a abrir nos termos propostos no processo, estando 

previsto os respetivos encargos financeiros, tendo em conta a dimensão do compromisso 

plurianual em 2019, 2020 e parte de 2021, o mesmo carecia de autorização da Assembleia 

Municipal. Mais referiu que a Câmara Municipal aprovou a abertura do procedimento e 

restantes componentes do concurso e que seria necessária uma autorização prévia do 

compromisso plurianual por parte da Assembleia Municipal. -------------------------------------------   

Disse que no global, para 24 meses, o valor base excede um milhão de euros, o que é 

bastante menos do que aquilo que existia anteriormente em termos de gastos com a 

iluminação pública, equipamentos e instalações da Câmara Municipal. -----------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que o fornecimento de 

energia por outras empresas que não a EDP, e que inclusive algumas delas eram excluídas por 

não reunirem as condições necessárias, acaba por ser um engodo para os consumidores. -------   

Disse que independentemente de que a quem tenha sido atribuído o contrato em 

questão, seria importante refletir sobre as necessidades de assistência nas avarias e tudo o 

que diz respeito a eletricidade, e quem na verdade irá assegurar qualquer problema que 

venha a surgir uma vez que se tratam de empresas virtuais estando-lhes associados vários 

riscos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, que esclareceu que os contratos em vigor são consequência de um procedimento 

concursal, o qual seguiu precisamente o acordo quadro da CIM.  -------------------------------------  

Disse ainda que confia no trabalho realizado pela CIM no desenvolvimento destas 

ferramentas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que de momento ainda só irá ser lançado o concurso, uma vez que os contratos 

anteriores ainda estão em vigor e terminou dizendo que desejava que os receios do senhor 

deputado Carlos Silva não se concretizassem. Voltou a reforçar que não as empresas irão ser 

chamadas a apresentar as suas propostas em função das peças procedimentais já aprovados 

na Câmara Municipal.  

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, a abertura de procedimento 

concursal das peças procedimentais, do gestor do contrato e do júri do procedimento, para 

aquisição do fornecimento de energia elétrica, durante 24 meses ao abrigo do Acordo Quadro 

da CIM-RC (ref.ª CIMRC - AQ 02/16), distribuído em lotes de Baixa Tensão Normal, Baixa 

Tensão Especial e Média Tensão no mercado liberalizado. ---------------------------------------------  
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Ponto 14 - Segunda Revisão ao Orçamento e GOP´s de 2019. Deliberação 

camarária de 22.04.2019 --------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por dizer que a revisão ao orçamento não engloba uma revisão na 

dotação global do orçamento, mas sim uma transferência de despesas de capital para despesa 

corrente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Frisou que, antevendo aquilo que poderia ser dito e as dúvidas que poderiam ser 

colocadas pelos senhores deputados, uma coisa é o que consta do orçamento outra coisa é o 

que se executava relativamente ao mesmo, ou seja, poderia haver um orçamento de nove 

milhões de despesa corrente e executar apenas sete milhões, uma vez que é difícil os serviços 

terem exatidão absoluta em muitas das rúbricas orçamentais. ----------------------------------------   

Disse que tem havido muita contenção na parte de despesas correntes, pelo que havia 

necessidade de reforçar três rúbricas com cerca de 300 mil euros. ----------------------------------   

Esclareceu que, como consta da informação dos serviços, a alteração se prende com o 

reforço do procedimento das aquisições das refeições escolares, assim como para a água para 

abastecimento público e tratamento de afluentes, relativamente aos acordos com as Águas do 

Centro Litoral.---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Esclareceu que o valor foi retirado em termos de capital do projeto da Casa Amarela, 

uma vez que o concurso está atrasado e que em 2019 não irá ter a execução que estava 

prevista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Por fim, disse que tinha sido um trabalho realizado atempadamente pelos serviços, 

que permitia fazer uma revisão cirúrgica, mas que carece de aprovação da Assembleia 

Municipal. 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com nove abstenções dos Deputados da 

Bancada do PPD-PSD e da Deputada do PCP e quinze votos a favor do Deputado da Bancada do 

CDS-PP, dos Deputados do Partido Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

a Segunda Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2019, que visa o reforço da 

despesas corrente por contrapartida com a despesa de capital, cumprindo a regra do 

equilíbrio definida no art.º 40.º, da Lei n.º 73/203, de 3 de setembro. ------------------------------  

Nos termos do previsto no n.º 1 do art.º 70.º do Código do Procedimento 

Administrativo, os Deputados José Miguel Ramos e Nancy Rodrigues, comunicaram o seu 

impedimento no presente processo, por ter ligações familiares a membros do conselho de 

administração da Fundação ADFP e por pertencer aos quadros da associação, respetivamente.  

Ponto 15 - Minuta de Protocolo de Colaboração com a Fundação ADFP na 

construção do Hospital Compaixão. Deliberação Camarária de 22.04.2019 -----------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara 

Municipal, que começou por dizer que a proposta da Câmara Municipal de protocolo de 

colaboração entre o município e a instituição Fundação ADFP relativa à construção do 

Hospital, designado Hospital Compaixão, foi devidamente verificada pelos serviços, tendo em 

conta o que foi aprovado na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal no ano de 2013. Em 

síntese, o que se apresenta é uma reprogramação temporal do mesmo, constando do processo 

um documento de aceitação por parte da instituição da nova proposta de protocolo.------------   

Disse que, nesse contexto, a previsão é de um apoio de 250 mil euros no presente 

ano, 250 mil em 2020 e 250 mil euros no ano de 2021. As cláusulas são as mesmas existentes 

no protocolo anterior, tendo-se acrescentando apenas a regra de que as prestações serão 

trimestrais, para pagar durante os três anos. -------------------------------------------------------------   

Informou que carece de aprovação da Assembleia Municipal uma vez que se trata de 

um apoio a uma IPSS para construção, edificação e entrada em funcionamento de um 

equipamento na área da saúde. ------------------------------------------------------------------------------   

Disse que se trata de um equipamento importante para Miranda do Corvo pelos postos 

de trabalho que irá criar, pela importância que irá conferir a Miranda do Corvo em termos 

regionais, tendo em conta a oferta que irá disponibilizar. ---------------------------------------------   

Disse que a informação que tem dos serviços é que, se aprovado em Assembleia 

Municipal, será de imediato enviado para visto do Tribunal de Contas, obrigatório pelo valor 

em causa, e logo que este o autorize será executado. --------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para referir que aquele tinha 

sido o maior protocolo de sempre feito na Câmara Municipal de Miranda do Corvo. --------------   

Felicitou o município pois conseguiu chegar a um consenso com o destinatário do 

protocolo, aquele que iria usufruir dono da obra que assim como os mirandenses uma vez que 

iria ter reflexos na saúde de todos.  ------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que o ideal seria que outras instituições pudessem usufruir daqueles 

valores.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim questionou o senhor Presidente da Câmara Municipal se o protocolo após a sua 

aprovação e determinada a sua eficácia iria ser pago de três em três meses, com valores 

anuais de 250 mil euros, ou seja, a Fundação ADFP ainda iria usufruir de 250 mil euros no 

presente ano.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

começou por dizer que gostaria de se congratular com a iniciativa da ADFP pelo facto de ter 

construído aquela estrutura tão necessária ao concelho uma vez que nem todos os concelhos 

se podem vangloriar de ter um hospital e sugeriu à Assembleia Municipal que atribuísse um 
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voto de louvor ao Dr. Jaime Ramos ou à Fundação pela iniciativa de construir o hospital, pois 

é uma mais-valia para todos os mirandenses e não só, e deveria valorizar-se quem merecia.  --  

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

e vinte votos a favor dos Deputados da Bancada do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do 

Partido Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a minuta de Protocolo de 

Colaboração a celebrar entre o Município de Miranda do Corvo e a Fundação ADFP – 

Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional.  ------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Márcia Simões, que 

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

“A bancada do PCP absteve-se na votação à alteração do protocolo relativo à 

construção do Hospital Compaixão porque: ---------------------------------------------------------------  

Não faria sentido votar contra, pois poderia dar a ideia que concordávamos com a 

primeira versão do protocolo. Na realidade o PCP não concorda com nenhuma das versões do 

mesmo. E não o fazemos porque algo nos mova contra a Fundação ADFP, Instituição que 

respeitamos sendo na nossa perspetiva, indispensável para o desenvolvimento económico e 

social do nosso concelho. Fazemo-lo porque defendemos incondicionalmente o Serviço 

Nacional de Saúde no espírito que presidiu à sua criação. ----------------------------------------------  

O PCP defende que é da responsabilidade do Estado garantir a todas as pessoas 

cuidados de saúde preventivos, emergentes, urgentes, diagnósticos, curativos e de 

reabilitação, em todo o país. ---------------------------------------------------------------------------------  

Para isso temos o Serviço Nacional de Saúde, acessível a todas as pessoas, 

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

Não somos contra a iniciativa privada na saúde, apenas e só não concordamos que 

nela se invistam os dinheiros públicos. ---------------------------------------------------------------------  

Mesmo tendo em conta a criação de postos de trabalho que a referida estrutura criará 

ou o número de pessoas que na sequência do seu funcionamento venham a Miranda, não 

vemos justificação para a atribuição desta verba. -------------------------------------------------------  

Tal como referiu de forma eloquente, no dia 6 de abril neste auditório, o Professor 

Constantino Sakellarides, vivemos uma fase em que se tenta esvaziar o Serviço Nacional de 

Saúde. Por isso é necessário estarmos atentos e pugnarmos para que os dinheiros públicos 

sejam geridos com parcimónia e, se todos reconhecermos que o SNS está debilitado, então 

esses dinheiros devem ser usados para o reabilitar. -----------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 26 de abril de 2019 ------------------------------------------------------------  

A Bancada do PCP, Márcia Simões” ----------------------------------------------------------------  

Os Deputados regressaram aos trabalhos ---------------------------------------------------------  
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Ponto 16 - Alteração ao Regulamento do Gabinete de Apoio à Inovação, 

Competitividade e Empreendedorismo e Centro de Acolhimento de Empresas. 

Deliberação de Câmara de 15.03.2019 ---------------------------------------------------------  

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

Municipal, que informou que a alteração essencial tem a ver com o Centro de Negócios, 

nomeadamente com a tentativa de ter mais atratividade, ocupar o espaço e de melhorar as 

condições em termos de renda. ------------------------------------------------------------------------------  

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

que disse que queria deixar apenas uma nota positiva relativamente à alteração ao 

regulamento verificando-se uma tentativa evidente da parte do executivo de facilitar a 

tentativa daqueles que pretendem cimentar a sua empresa e que numa fase inicial 

enfrentavam muitas dificuldades de arranque de atividade.  ------------------------------------------  

Disse que a isenção do pagamento de rendas e as facilidades de pagamento abonam 

completamente a favor de jovens e de todos aqueles que querem fixar-se no concelho com 

novas empresas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que é uma tentativa do executivo para bem de todos e que se deve apelar para 

que apareçam pessoas com ideias e que se instalem no concelho, pois já que o mesmo tem 

esta ferramenta será bom usá-la, pelo que deu as boas-vindas à alteração da proposta 

contrariando daquela forma as críticas feitas de que nada se faz em prol da captação de 

ideias e incubadora de novas empresas e declarou o voto favorável da bancada do Partido 

Socialista  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, a alteração ao Regulamento do 

Gabinete de Apoio à Inovação, Competitividade e Empreendedorismo e Centro de 

Acolhimento de Empresas.  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

“A bancada do PSD vota, obviamente, favoravelmente a criação deste novo incentivo 

na lógica de incubadora de empresas, porque de fato sentimos que tudo aquilo que vier de 

bom e que abone de alguma maneira a favor da incubadora que deve ser aprovado e ajudado.  

Mas apesar disto não podemos deixar de, deixar aqui alguns reparos ou algumas 

sugestões.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A estratégia da Câmara Municipal para a incubadora de empresas que foi criada em 

2012, que tinha 2 empresas e que neste momento julgo que não terá nenhuma, não pode ser 

despejar um bocadinho de dinheiro para cima dela e é bom que tenhamos esta consciência.  -  
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Se aquilo que é a estratégia da Câmara Municipal para a incubadora de empresas se 

resume a cortar os 100 euros mensais no 1º ano para nada durante um ano então podiam ter 

feito esta opção logo em 2013 ou em 2014, não era preciso esperarem cinco anos para 

tomarem uma medida que é apenas e só isentar do pagamento de 100 euros mensais as 

pessoas que querem criar uma empresa no seu primeiro ano de existência.  -----------------------  

Dito isto e aqui para forma também de reflexão por parte da Câmara Municipal ou de 

sugestão, o ponto é o seguinte: a incubadora de empresas tal como a atração de empresas no 

concelho precisa de uma estratégia bem definida que englobe todos, desde o clube de 

empresários, à Câmara Municipal, à população, à comunidade, aos Orçamentos Participativos, 

às escolas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Precisa de uma lógica de comunicação que seja junta, desde que, e perdoem-me se 

estou em erro, desde que esta Câmara entrou em funções não houve nenhuma publicação, ou 

se houve foi uma, sobre a incubadora de empresas.  ----------------------------------------------------  

É preciso haver uma estratégia de comunicação que lhe seja associada.  -----------------  

Miranda tem que vender aqueles espaços, e como alguns deputados bem sabem, 

inclusive o deputado Sá Marta, o IPN esta sempre com problemas de dotação, isto é, não há 

vaga para que as pessoas se instalem lá.  ------------------------------------------------------------------  

Se olharmos por exemplo para Coimbra, na sua baixa surgem já incubadoras privadas 

onde pessoas se juntam, compram prédios e alugam espaços a jovens que querem criar a sua 

própria empresa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas se Coimbra é uma capital de distrito o Fundão não é, e no Fundão funciona a 

incubadora de empresas devido à grande atração e à grande comunicação que é feita pela 

Câmara Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O mesmo, para não ir mais longe, aqui em Penela um concelho com cinco mil pessoas 

com a A13 como nós, mas muito mais pequenino, muito menos desenvolvido, pelo menos 

assim o era, e aquilo que olhamos é que há uma estratégia clara de aposta nessa incubadora.  

Portanto aquilo que eu apelava à Câmara Municipal é que não sinta que é por cortar 

100 euros por ano que vão vir empresas ou que os jovens ali vão investir, não é.   ---------------  

100 Euros por mês são 1200 euros num ano, é uma ajuda mas, não fará ninguém 

investir ou deixar de investir, o que é preciso é que a Câmara Municipal dê a sensação a estes 

jovens que é bom investir em Miranda e portanto o repto que eu deixava ao Senhor 

Presidente de Câmara era que usasse a sua experiência enquanto professor universitário para 

tentar ir captar pessoas às universidades, jovens que estejam a acabar as suas licenciaturas, 

mestrados ou doutoramentos para investirem em Miranda, certamente que se muitos 

investirem terá garantidamente menos sono. Votamos a favor, mas queremos mais e melhor”. 
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Por fim o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação da ata 

em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------  

E sendo vinte e uma horas e trinta minutos, o Presidente da Assembleia Municipal, 

declarou encerrada a sessão, a qual se lavrou a presente ata que será previamente distribuída 

a todos os membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. ----------------------------  
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