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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 28-02-2019  

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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 30.11.2018 -------------------------  

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião extraordinária de 27.12.2018 ------------------  

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

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

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

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

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

Ponto 7 - Auditoria externa às contas do município - ano 2019. Deliberação de 

câmara de 15.02.2019 ------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Prorrogação dos Acordos de Execução e Contratos Administrativos: 

Proposta n.º 19.P/2019. Deliberação de câmara de 15.02.2019 -------------------------  

Ponto 9 - Programa Cidades Amigas das Crianças - Protocolo de Colaboração. 

Deliberação Camarária de 15.02.2019 ----------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Terceira Adenda ao Protocolo de colaboração entre o Município de 

Miranda do Corvo e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Miranda do Corvo. Deliberação Camarária de 25.01.2019 ---------------------------------  

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 21.P/2019. Deliberação Camarária de 

25.01.2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - 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 22.P/2019. Deliberação Camarária de 

25.01.2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 13 - 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 23.P/2019. Deliberação Camarária de 

25.01.2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Águas do Centro Litoral, S.A. e Município de Miranda do Corvo: 1 - 

Acordo judicial a ser submetido a homologação do Tribunal - Processo n.º 

79/15.0BECBR do TAF de Coimbra; 2 - Acordo de Regularização de Dívida, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 5/2019 de 14 de janeiro. Deliberação Camarária de 

25.01.2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 15 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 20/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 24.P/2019. Deliberação 

Camarária de 25.01.2019 --------------------------------------------------------------------------  

Ponto 16 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 22/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 25.P/2019. Deliberação 

Camarária de 25.01.2019 --------------------------------------------------------------------------  

Ponto 17 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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 Sandra Cristina de 

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

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

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

- Deputado José Mário Quaresma Gama, sendo substituído por Carlos Miguel Ferreira 

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

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

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

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

Ponto 1 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão -----------------------  
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De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Primeira 

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

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

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

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

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

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.11.2018 -------------------------  

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

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

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

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

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

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

Os Deputados Carlos Alberto Marta Ferreira, José Miguel Ramos Ferreira, Francisco 

José Leitão Ribeiro e Fernando Ferreira Araújo, não participaram na votação da ata uma vez 

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

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião extraordinária de 27.12.2018 ------------------  

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

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

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

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

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

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

O Deputado Francisco José Leitão Ribeiro, não participou na votação da ata uma vez 

que não esteve presente 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, disse que gostaria de ver e ter acesso ao texto do 

protocolo entre os Bombeiros Voluntários e a Câmara Municipal assim como ao texto das 

adendas que tinham sido assinadas uma vez que existem regras muito rígidas ligadas à 

execução daquele protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à apresentação sobre o Ramal da Lousã, disse que gostaria de fazer um 

pequeno reparo sobre o local onde foi realizada.  -------------------------------------------------------  

Disse que o local escolhido tornou-se muito pequeno para a quantidade de pessoas 

que quiseram assistir. ------------------------------------------------------------------------------------------   
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Disse que estranhava muito a apresentação daquela solução, nomeadamente na 

insistência na solução sobre rodas e que já se tinha chegado à conclusão que uma só viatura 

era incapaz e não era segura para circular num traçado daquele tipo. ------------------------------   

Disse que as autarquias e o governo tinham rejeitado uma outra solução com duas 

unidades, pelo que achava estranho o aparecimento de uma solução com três unidades. -------   

Disse ainda que era naturalmente para não se fazer e que atendendo à proximidade 

das eleições, no seu entender, tinham vindo ao município para enganar e brincar com os 

munícipes e com a região. ------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu que tinha pena do que estava a acontecer uma vez que existiam soluções que 

podiam em termos ferroviários solucionar o problema interno da cidade de Coimbra e do 

ramal sem terem de abdicar do caminho-de-ferro. ------------------------------------------------------   

Deu o exemplo da solução implantada em Cádis, a qual liga Cádis a Sevilha, 

salientando que se utiliza a bi-tensão e a dimensão dos carris é exatamente a dimensão que 

existe na linha do Norte permitindo que viaturas de uma solução entrassem na outra e vice-

versa. Por fim, disse que tinha pena que não estivesse a ser levado em linha de conta uma 

solução implantada com o aconselhamento do português, Professor Manuel Tão no país 

vizinho, e que Portugal como bom padrasto não usasse a “prata da casa” e seguisse as boas 

ideias daqueles que as conseguem implantar no estrangeiro e no seu próprio país não sejam 

devidamente acolhidos. ---------------------------------------------------------------------------------------   

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

depois de cumprimentar todos os presentes, agradeceu a todos os que estiveram na vigília 

promovida pelo movimento de utentes no dia 26 em frente ao Centro de Saúde. -----------------   

Disse que gostaria de deixar nota de que tinham estado lá os quatro Vereadores 

Executivos assim como o Senhor Presidente da Câmara Municipal, todos os Presidentes de 

Junta de Freguesia e por isso queria agradecer-lhes. ----------------------------------------------------   

Disse que estranhava que tenha havido deputados presentes na sala, mas que não 

tinham estado presentes na vigília, salientando que é uma situação que diz respeito a todos e 

que uma vez que se está a falar de saúde, de um bem universal, mostrou a sua estranheza e 

descontentamento pela ausência de alguns deputados. -------------------------------------------------   

Relativamente ao abaixo-assinado que o Senhor Deputado José Taborda apresentou na 

Assembleia Municipal, disse que também ficou triste, uma vez que este não tinha colhido a 

assinatura de todos os deputados. Ainda sobre o Centro de Saúde e o atendimento 

administrativo, uma vez que se verificam filas até á rua para o atendimento, perguntou se a 

solução de guichet eletrónico não seria a solução e em que ponto se encontrava essa solução.  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara, que 

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

Mário Sol, num espírito de total transparência poderia ser-lhe facultado os documentos que 

mencionou, não apenas a adenda presente para discussão e votação, mas também o Protocolo 

da EIP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Explicou que o Protocolo da EIP segue o normativo decidido pela ANPC e que foi 

basicamente um protocolo tripartido com uma série de obrigações e condições definidas, 

iguais para todas as corporações de bombeiros/municípios associados á iniciativa. ---------------   

Frisou que foi assinado pela ANPC, pelo Município (após ter sido aprovado pela 

Câmara Municipal) e pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Miranda do 

Corvo. Disse ainda que, no âmbito do protocolo ficou previsto que a ANPC pagasse 50% da EIP 

e o Município os outros 50%, e que quando surgiu o debate da transferência de competências 

naquela área, surgiu a dúvida se a transferência de competências, no que toca às EIPE na 

área da Proteção Civil, iria representar uma assunção de compromisso por parte do Município 

de 100% da EIPE. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Explicou que isso não se iria verificar, uma vez que o protocolo em vigor mantinha-se 

e que o Município iria continuar a pagar 50% dos custos, estes basicamente com pessoal, e a 

ANPC os outros 50%. --------------------------------------------------------------------------------------------   

Sobre o Ramal da Lousã e a apresentação pública do dia 4 de fevereiro, disse que a 

organização foi titulada a 100% pelo governo, mais concretamente pelas Infraestruturas de 

Portugal e que apenas foi solicitado ao Município o espaço e a adesão à iniciativa. Frisou que 

o Município não teve qualquer interferência com a escolha do espaço, uma vez que a escolha 

foi da exclusiva responsabilidade das entidades organizadoras. ---------------------------------------   

Por fim disse ainda que partilhava da opinião do Senhor Mário Sol sobre a escolha do 

espaço, mas que não foi sequer colocada a possibilidade de mudança uma vez que estavam 

em causa questões de segurança e outras relacionadas com a presença de membros do 

governo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

No que toca às questões relacionadas com a área da saúde colocadas pela Senhora 

Deputada Márcia, disse que não partilhava da sua opinião sobre as ausências, pois se as 

pessoas não estiveram presentes foi porque tiveram os seus motivos, mas o que importava 

realçar era o movimento espontâneo da sociedade civil, dos mirandenses, pois foi um forte 

contributo para que o Centro de Saúde, em termos de número de médicos, tenha ficado mais 

apetrechado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Relativamente ao quiosque eletrónico disse que na sua opinião fazia falta, mas que foi 

aberto um procedimento devidamente protocolado com a ARS para a sua instalação suportada 

a 100% por parte da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------   

Informou que se abriu um procedimento com consulta prévia a determinadas 

entidades, mas que ficou deserto e que depois disso, abriu-se um procedimento novo uma vez 

que houve falhas dos fornecedores a que a Câmara Municipal era completamente alheia e que 

brevemente seria lá colocado. -------------------------------------------------------------------------------   

Disse também que o valor do orçamento inicial previsto tinha sido largamente 

ultrapassado e o custo (todo o sistema e as aplicações) tinha um valor ainda do dobro ou 

triplo do que estava inicialmente previsto para que fosse um equipamento com o mínimo de 

qualidade e funcional. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Quando eram 18h44m, o Deputado Nuno Lopes deu entrada nos trabalhos. --------------  

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 José Taborda, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que tinham decorrido algumas 

reuniões do Concelho da Comunidade em Penela, concelho organizador da Convenção “Pensar 

e Agir em Saúde”. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que a autarquia tinha criado uma comissão com a qual se congratulava, para 

as comemorações dos 40 anos do SNS e da qual faziam parte a Senhora Vice-Presidente, o Dr. 

César Fernandes, a Enfermeira Anabela Corino, o Senhor Deputado José Mário Gama e o 

Senhor Deputado José Taborda enquanto membro do Conselho da Comunidade. Disse que 

tinham reunido e tinham elaborado um pré-programa que queria partilhar. -----------------------   

Informou que as comemorações iniciam a 6 de abril pelas 14h30m, serão abertas ao 

público e contarão com a presença de diversas individualidades, nomeadamente o Senhor 

Professor Constantino Sackellarides, expert e conhecedor do SNS, o qual irá proferir uma 

conferência intitulada “SNS – Passado, Presente e Futuro”, um tema bem discutido e que 

gerará algum debate. Mencionou que no dia 1 de junho, dia do Feriado Municipal, a mesma 

Comissão e, juntamente com a Autarquia, irá homenagear o Doutor António Arnaut com a 

colocação de um baixo-relevo no Centro de Saúde.  -----------------------------------------------------  

Comunicou ainda que serão desenvolvidos no decorrer do ano diversos temas, dos 

quais destaca a literacia em saúde, nomeadamente, as acessibilidades aos cuidados de saúde. 

Disse que as sessões serão realizadas nas Juntas de Freguesia em horário de fácil 

acessibilidade às pessoas e que serão parceiros as unidades funcionais que compõem o Serviço 

de Saúde (USF, UCSP e a UCC) os quais irão proferir esclarecimentos à população, 
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nomeadamente em como aceder aos cuidados de saúde, na marcação de consultas, 

tratamentos, questões relacionadas com as redes informáticas, dificuldades que passam no 

Centro da Saúde, o que acredita ser uma boa iniciativa. -----------------------------------------------   

Informou também que serão realizadas tertúlias no âmbito da Saúde no decorrer do 

restante tempo. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

Salientou que no dia 15 de Setembro, dia comemorativo do SNS, será realizada uma 

caminhada de forma a assinalar o dia e que está previsto para dia 15 de novembro, durante 

todo o dia, o encerramento com o destaque para um tema que já foi abordado pelo Senhor 

Deputado e a sua comissão, sendo esta a descentralização de competências na área da saúde 

a nível dos Municípios, um tema que virá a ser discutido na Assembleia Municipal, com 

menção da saída do Decreto n.º 23/2019, em que se encontram designadas as competências. 

Informou que irá ser convidada a Associação Nacional de Municípios, órgão implicado na 

descentralização, também a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos 

Farmacêuticos, o Conselho da Comunidade, entre outros.  --------------------------------------------  

No término do seu discurso, mencionou que na Assembleia de 30 de novembro, o 

Senhor Presidente da Assembleia afirmou que iria solicitar um parecer à Associação Nacional 

de Municípios, sobre a proposta de alteração do artigo 40.º pelo que questionou se já existia 

resposta em relação à proposta, salientando que se trata de um tema de interesse geral, o 

qual se prende com a questão das ausências e faltas. ---------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por mencionar que iria colocar duas 

questões, mas primeiramente iria justificar-se à Doutora Márcia, dizendo que não tinha 

estado presente na vigília por estar fora, não fosse a Doutora pertencer ao controlo de 

quadros do seu partido e, consequentemente expulsá-lo, pelo que achou conveniente 

esclarecer o assunto.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou estar obviamente solidário com o movimento de utentes do Centro de 

Saúde e fez referência à colocação de mais médicos, sendo esta uma conquista. 

Seguidamente dirigiu-se ao Senhor Presidente, dizendo que constatou que num dos edifícios 

da Academia de Dança foi colocado um telhado de sanduíche, e questionou se era a título 

definitivo ou provisório, acrescentando que se fosse a título definitivo não achava que fosse o 

material mais adequado para o Centro Histórico de Miranda, mas acreditava que fosse a título 

provisório. Colocou então a sua segunda questão, mencionando ser uma questão recorrente, 

visto que trazia sempre as mesmas questões, o que era péssimo pois era sinal de que as coisas 

não tinham sido realizadas.  ----------------------------------------------------------------------------------  
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Falou do estado lastimoso da Praça José Falcão, quer a nível de bancos, quer e a nível 

de sanitários. Salientou que em junho irá decorrer uma Prova do Campeonato do Mundo de 

Trail o que irá trazer certamente milhares de pessoas ao Concelho, e portanto, a Praça seria 

uma péssima imagem que levariam do centro da vila, pelo que questionou se estão agendados 

alguns trabalhos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Falou também na degradação dos Passadiços da Volta da Costa, salientando que 

verificou que o Gabinete de Engenharia da Autarquia andou a inspecionar o local e questionou 

se nesse espaço de tempo seria possível fazer alguma coisa, sendo que a questão já tinha sido 

levantada há 4/5 anos, quando começou a deterioração do espaço. ---------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por abordar um assunto que se prende 

com a Rede Viária Municipal, em concreto sobre a estrada municipal nº. 541.  --------------------  

Referiu que esta estrada não devia ser confundida com a estrada municipal n.º 1204 e 

que, para quem não conhecia, para além da Estrada Nacional 17/1, também conhecida como 

Estrada da Beira, é uma outra ligação rodoviária com pavimento betuminoso entre o Município 

de Miranda do Corvo e o Município de Vila Nova de Poiares.  ------------------------------------------  

Informou que a Estrada Municipal n.º 541, que ramifica na Estrada Nacional 17/1 no 

lugar de Ponte de Ribas e entra o Município de Vila Nova de Poiares no lugar de Ribas.  --------  

Referiu que Ponte de Ribas, pertence à União de Freguesias de Semide e Rio de Vide e 

tem poucos habitantes, mas uma grande mancha florestal e agrícola, embora em menor 

escala, na qual se enquadram terrenos cujos proprietários são habitantes do Município de 

Miranda do Corvo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que as bermas da Estrada Municipal n.º 541 necessitam de obras com urgência e 

que a degradação do pavimento é visível, o que coloca em causa a segurança dos seus 

utilizadores.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mantendo-se no assunto, disse ainda que as valetas e o restante sistema da tubagem 

de águas que são encaminhadas para a ribeira, estão a necessitar de intervenção urgente, 

sobretudo devido ao incêndio de 2015 que deixou forte marca na zona.  ---------------------------  

Mencionou ainda que, apesar dessa ligação rodoviária ter uma maior importância para 

o concelho vizinho do que para Miranda do Corvo, não deixa de merecer a atenção do 

Município, sendo que está em território de Miranda do Corvo e por isso, era este o Município 

responsável por ela, acrescentando que nenhum dos presentes queria que existissem 

problemas, ou mesmo acidentes naquela estrada.  ------------------------------------------------------  

Frisou que para além de ser importante para aceder às propriedades que, 

infelizmente, iam ficando cada vez mais ao abandono em parte pelas deficientes condições 
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de ligação. Aproveitou também para relembrar que o Vale das Flores, do território de Semide 

e Rio de Vide, já tinha tido habitantes, mas naquele momento apenas restavam casas que 

serviram de habitação a famílias que tiveram de sair por falta de condições.  ---------------------  

Continuou dizendo que são lugares que apesar de pequenos em número de habitantes, 

possuem características que lhes conferem atratividade, bem como a tranquilidade e o 

contacto com a natureza, como por exemplo a Foz Mosteiro que faz parte do território do 

Município e por isso existe a obrigação lhes prestar atenção e de zelar pela sua manutenção.  

Considerou que era essa uma das suas funções enquanto autarca, acrescida pelo facto 

de estarem numa zona de baixa densidade e desfavorecida e por isso, deviam valorizar o 

interior do país ao qual pertencem, apesar de estarem muito próximos do Litoral e nesse 

sentido, transformar obstáculos em oportunidades e fraquezas em força, caso contrário 

teriam num futuro não muito longínquo, muitos Vales das Flores.  -----------------------------------  

Na sequência da temática da valorização do interior, da criação de condições nas suas 

terras e para as suas gentes e para a promoção e salvaguarda do património, prosseguiu 

dirigindo uma pergunta ao Senhor Presidente de Câmara, nomeadamente sobre o ponto de 

situação do processo de reabilitação do Mosteiro de Santa Maria de Semide.  

Continuou, questionando relativamente à conclusão das suas obras, nomeadamente a 

obra do Passal e a de reabilitação do celeiro, dizendo que como estavam numa altura em que 

já se encontrava em funções a nova Diretora da Direção Regional da Cultura Centro, esperava 

que não caísse em esquecimento aquela importante obra para a União de Freguesias de 

Semide e Rio de Vide e, para o Município de Miranda do Corvo.  --------------------------------------  

Mudando de tema, solicitou ao Senhor Presidente que dentro das suas competências, 

fizesse aquilo que estivesse ao seu alcance para mitigar os problemas causados pela vespa 

asiática, que enormes prejuízos tinham causado ao Município.  ---------------------------------------  

Fez menção de que era do conhecimento público que o Estado Central iria apoiar o 

combate àquela praga, mas pediu novamente que o Município fizesse aquilo que estivesse ao 

seu alcance para ajudar naquele combate pois tinham muitos apicultores lesados. ---------------     

Falou ainda de outro problema que fustigava cada vez mais o território, com prejuízos 

avultados para aqueles que cultivavam os seus terrenos, que eram os javalis. ---------------------    

Considerou que essa problemática devia também merecer a devida atenção uma vez 

que os prejuízos iam aumentando cada vez mais com os ataques daqueles animais, sendo cada 

vez mais recorrentes na procura de alimento que não encontravam na floresta cada vez mais 

transformada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   



 

 

      

Ata 28-02-2019  
Nº 2  

10 

Disse ainda que não se podia confundir a floresta com a monocultura, não se podia 

confundir floresta com selva e muito menos, o crescimento espontâneo com o 

desordenamento, o ordenamento e a gestão territorial seriam fulcrais.-----------------------------   

Expôs que em 2003, o arquiteto Gonçalo Ribeiro de Teles, e após os incêndios que 

assolaram o território nacional nesse ano, indicou o modo como devia ser ordenado o 

território e que decorridos 16 anos os pressupostos mantinham-se os mesmos porque, 

infelizmente a realidade em relação a 2003 não tinha melhorado, pelo contrário tinha 

piorado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Terminou questionando o Senhor Presidente da Câmara sobre os apoios para os 

afetados pela tempestade Leslie do passado ano 2018, uma vez que o território do Município 

também havia sido afetado com tanto prejuízo para o domínio público como para o domínio 

privado, havendo necessidade de existirem significativos investimentos na recuperação de 

edificações, infraestruturas, etc.  ---------------------------------------------------------------------------   

Disse que pensa que seja da competência da CCDRC a gestão de apoios, pelo que 

solicitou informações sobre o ponto da situação. --------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por disser que a sua intervenção vinha 

no sentido de assinalar o acordo que tinha sido celebrado no mês de fevereiro, no âmbito da 

criação de um Gabinete de Apoio ao Imigrante em Miranda, acordo esse que teria sido 

afirmado entre o Município e a Direção Geral dos Assuntos Consolados e das Comunidades 

Portuguesas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que queria apenas destacar a criação desse gabinete, o qual deverá 

entrar em funcionamento em breve, mas que está em fase de implementação, porque na sua 

opinião, não obstante ser uma medida governamental, é uma medida que se reveste de 

importante relevância no Concelho, uma vez que Miranda do Corvo tem uma população 

imigrante com uma percentagem significativa.  ----------------------------------------------------------  

Indicou que há Mirandenses espalhados pelo mundo, nomeadamente no Brasil, 

Inglaterra, Luxemburgo, França e que nesse sentido, havendo uma percentagem significativa 

de população Mirandense emigrada, poderão encontrar naquele gabinete uma fonte de apoio 

para resolver os seus problemas de uma forma próxima, rápida, célebre e personalizada. ------   

Salientou que será um gabinete útil para servir de interlocutor com outras entidades 

governamentais e que poderá ter duas grandes vantagens, sendo uma delas a de apoiar as 

pessoas que eventualmente necessitem de sair do país, a nível de informação sobre as 

obrigações que terão nos seus países de destino, mas mais do que isso, disse que o que 
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esperam efetivamente é que possam constituir com um apoio aos Mirandenses que pretendam 

regressar ao país e ao Concelho. -----------------------------------------------------------------------------   

Salientou que estão também previstos alguns incentivos e apoios numa tentativa de 

atrair investimento e para colaborar com as pessoas e com outras entidades, no sentido de 

apoiá-las no seu regresso, bem como nos projetos que tenham de investimento e 

desenvolvimento local no Concelho, mas também a nível das suas obrigações legais as quais 

são muitas vezes desconhecidas por grande parte da população. -------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por mencionar que as questões que 

trazia eram simples ainda que um tanto repetitivas.  ---------------------------------------------------  

Disse que também não podia deixar de tal como o deputado Carlos Marta, dar uma 

resposta à Dra. Márcia que entretanto se ausentou, o que não fazia mal. --------------------------   

Disse que os distintos colegas lhe iriam transmitir que efetivamente nem todas as 

pessoas tinham estado presentes na vigília porque algumas delas não tinham tido esse 

feedback e esse convite dirigido pessoalmente, o que a Dra. Márcia sabia, mas que 

publicamente era importante que fosse dito. -------------------------------------------------------------   

Relativamente ao abaixo-assinado do enfermeiro Taborda também não tinha assinado 

pois não tinha tido conhecimento. --------------------------------------------------------------------------   

Continuou falando das questões que tinha dirigidas ao Senhor Presidente de Câmara.  

Relativamente a matérias que na opinião da Deputada já tinham sido afloradas por 

diversas vezes, não só naquela legislatura mas também em outras. ----------------------------------   

Disse que uma vez que um dos temas iniciais da intervenção do Senhor Enfermeiro 

Taborda se tinha referido e muito bem, à área de Saúde, aproveitou para perguntar para 

quando estava agendada a reunião da Comissão Municipal de Saúde, uma vez que era um 

assunto que já tinha sido questionado várias vezes na Assembleia, mas que efetivamente 

nunca tinha sido agendado e independentemente de todos os movimentos e todas as 

comissões que pudessem ser criadas no sentido de melhorar essa área, na sua opinião, todas 

as bancadas e todos os partidos teriam interesse, assim como no passado, porque a união faz 

a força, de também saberem a informação que escapava e efetivamente aquilo que se 

passava.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que as reuniões da Comissão Municipal eram muito importantes também 

pelo número de participantes e pelos vários participantes de vários quadrantes 

designadamente, do Centro de Saúde, da Igreja, dos lares, das IPSs e por ai adiante. -----------   

Portanto, perguntou para quando o reativar da Comissão Social de Saúde. ---------------  



 

 

      

Ata 28-02-2019  
Nº 2  

12 

De seguida falou de questões relacionadas com as zonas industriais e, em particular, a 

de Miranda do Corvo porque achava que, infelizmente, as outras custavam tanto a falar pois o 

seu estado era de desertificação/abandono. --------------------------------------------------------------   

Questionou quanto ao ponto de situação do projeto para a requalificação da zona 

industrial da Pereira, agora talvez com um nome mais pomposo que a Deputada não tinha 

ideia de como se chamava. -----------------------------------------------------------------------------------   

Frisou que gostava de saber, pois existiam situações que continuavam por solucionar, 

nomeadamente, no ponto de vista dos acessos, designadamente, os acessos pedonais. Disse 

que um pouco por todo o lado verifica-se alguma anarquia que em termos de propriedade. ----  

Questionou também sobre o ponto de situação do Regulamento de Apoio ao Investidor 

uma vez que, pelo que sabe, estava a ser revisto mas não sabia de que forma é que tinha sido 

concluído, nem quem é que conseguiu pronunciar-se sobre o mesmo. -------------------------------   

Salientou que estamos numa altura em que como sabiam, e de acordo com as noticias 

que tinham tido, os vários Municípios se agarravam a ferro e fogo a todas as empresas que 

tinham, mas que Miranda do Corvo parecia que andava um bocado fora desse trilho e na sua 

opinião, um Regulamento eficaz e proactivo que pudesse acarinhar os empresários, seria 

muito bem-vindo nesta altura. -------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente ao projeto da Casa Amarela também conhecido como Casa das 

Artes/talentos, disse que sabia que o projeto se não estava concluído, pelo menos, tinha sido 

adjudicado e gostava de saber o ponto de situação e o eventual financiamento, caso exista. --  

Relativamente ao projeto do antigo lagar adquirido à Cooperativa Agrícola 

Mirandense, também questionou o ponto de situação, nomeadamente qual o projeto, a sua 

fase de implementação, o seu cronograma de execução e os montantes envolvidos. -------------   

Relativamente à construção do Estaleiro Municipal, questionou o ponto de situação do 

projeto e respetiva construção, assim como o cronograma de investimento definido. ------------   

Quanto aos Passadiços, assunto que já tinha sido aflorado, achava pertinente a 

observação do Deputado Carlos Marta relativamente ao timing em relação com o trail e 

portanto, mencionou que o Senhor Presidente da Câmara também já tinha referido que 

estava um projeto em curso, o qual tinha sido adquirido externamente e que não estava a ser 

desenvolvido pelos técnicos do Município e que portanto, estava mais demorado porque era 

um projeto mais longo que pretendia incluir algumas diferenças face ao que estava 

anteriormente desenhado e construído, pelo que perguntou também qual o ponto de situação 

do projeto, se já se falava em inicio de obra e quais os montantes envolvidos e respetivo 

cronograma financeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Taborda, que 

começou por fazer menção ao discurso da Deputada Rita Santos, ao qual disse ter estado 

atento, pelo que esclareceu que não tinha sido o abaixo-assinado do Enfermeiro Taborda, mas 

sim um abaixo-assinado da Comissão de Utentes que pediu ao membro do Concelho da 

Comunidade o favor de o trazer à Assembleia. -----------------------------------------------------------   

Nesse contexto informou que solicitou ao Presidente da Mesa da Assembleia, se fazia 

o favor de anunciar aos seus deputados que o abaixo-assinado ficaria na mesa junto ao livro 

de ponto para ser assinado por quem quisesse assinar. -------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que iria falar apenas de dois 

pontos que considerava importantes, sendo um desses pontos relativamente ao trânsito de 

pesados dentro de Lamas. ------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que verificou que continuavam a circular dentro da localidade de Lamas, 

veículos pesados e de grandes dimensões, sobretudo aqueles que não tinham como destino a 

A13, e que na sua opinião gera uma sensação de insegurança, mostrando preocupação pelo 

que podia acontecer um dia se houvesse algum acidente dentro da localidade. -------------------   

Sobre este assunto, questionou se já tinha sido feito algum pedido à Junta Autónoma 

ou à Direção de Estradas ou à entidade que regula as estradas, se havia algum 

encaminhamento nesse sentido e o que é que era possível fazer para que houvesse mais 

segurança em Lamas. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Continuando, disse que verificou que a estrada municipal que começa na n.º 342 e se 

dirige a Urzelhe e Cerdeiras tem o piso bastante deteriorado, embora a estrada estivesse com 

bom aspeto, não tendo buracos no piso. -------------------------------------------------------------------   

Disse que era uma pena não se possa colocar uma camada de cola ou outro produto 

recomendado pelos técnicos para manter o piso em bom estado visto que a estrada está boa. 

Mencionou também que é estreita, mas que isso já seria outra conversa. --------------------------   

Desta forma, sugeriu que se fosse possível, deveria ser aplicado algum tipo de 

material para que a estrada se mantivesse durante mais algum tempo, sobretudo na descida.  

O Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para informar que tinha dois 

pontos que pretendia assinalar. Começou por responder à Dra. Márcia, informando que não 

esteve presente na vigília por não ter tido oportunidade, uma vez que se encontrava fora do 

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

Dirigiu-se também ao Deputado José Taborda, para transmitir que tinha falado com o 

Secretário-Geral da Associação dos Municípios que lhe pediu para reformular e fazer um ofício 

no sentido de dizer qual era a prática que se seguia na Assembleia Municipal e portanto, 
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estava a faltar a segunda via do ofício. Disse que aquilo que os serviços entendiam era que 

quem estava presente na Reunião da Assembleia na totalidade teria direito, quem não estava, 

não teria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Continuou dizendo que de certa forma discordava, uma vez que se verifica que há 

deputados que chegam com uma tolerância, a qual deve ser marcada, mas que na sua opinião 

não deviam cortar por aí. Informou que talvez na próxima reunião já esteja em condições de 

trazer novidades sobre este assunto e que apenas ainda não o fez porque não tem o dossiê 

completo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

depois de agradecer ao Presidente da Assembleia Municipal, começou por assegurar que ia 

procurar responder às questões que tinham sido deixadas pelos Senhores Deputados 

Municipais.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o Deputado José Taborda, disse que o grupo de trabalho que tinha sido criado 

trabalhou de forma muito rápida e muito célebre na programação das iniciativas que 

constituíam um programa que procurava assinalar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, 

que se completam em Setembro, e deixou uma palavra de apreço e gratidão a todos os 

elementos que constituíam esse grupo de trabalho. -----------------------------------------------------   

Fez referência ao Deputado Carlos Marta, e disse que registou o alerta que o 

Deputado fez a nível do urbanismo, nomeadamente na zona histórica e iria pedir à Divisão de 

Urbanismo e Projetos para que pudesse fazer uma análise e verificar esse processo. ------------   

Relativamente aos Passadiços da Volta da Costa, deu nota que tinha sido consignada a 

obra naquela semana e portanto estaria a contar o prazo quando fosse aprovado o plano de 

segurança, mas mencionou que a nota que a empresa tinha dado era de que a obra, embora 

tivesse um prazo de 90 dias, têm a perspetiva de executá-la em menos tempo. Salientou que 

as fábricas estão a preparar todas as madeiras, o que significa que irá ser basicamente uma 

montagem e que isso irá permitir que a obra seja extremamente rápida. Salientou que a 

requalificação dos Passadiços da Volta da Costa é uma realidade e que estará pronta a tempo 

da Prova do Campeonato do Mundo de Trail Running. ---------------------------------------------------   

Informou que existe também a intenção de futuramente se avançar com um projeto 

para execução do prolongamento dos Passadiços da Volta da Costa por trás de toda zona do 

Panão, dando portanto continuidade àqueles passadiços ao longo e junto do rio, que faça a 

ligação com toda a zona da Quinta da Paiva, criando dessa forma, uma ligação pedonal entre 

dois polos importantes, o centro da vila, zona histórica e todo o complexo da Quinta da Paiva.  

Relativamente à intervenção do Deputado Luís Martins, que deixou várias questões 

sobre a estrada de Ponte de Ribas, disse concordar com o Deputado. -------------------------------   



 

 

      

Ata 28-02-2019  
Nº 2  

15 

Disse que a via mencionada é provavelmente a única via municipal do concelho que 

ainda tem o pavimento antigo em semipenetração, pois todos os outros caminhos municipais e 

estradas municipais já têm o pavimento betuminoso, e por isso, concordou com o Deputado 

sobre a necessidade de ser feita uma intervenção. Mencionou que recentemente tinha 

passado no troço de Poiares, no limite do concelho, e já estava pavimentado com uma 

solução adequada. Disse que não ficava bem ao Município, ter uma estrada naquele estado, 

que não tem condições mínimas de circulação, atento ao estado do pavimento, mas também 

a drenagem de águas e as condições de segurança em certos pontos não são as ideais.  ---------  

Posto isto, informou que iriam avaliar os custos dessa intervenção de forma a saber se 

existia dotação para fazer essa obra, visto que existem outras necessidades prementes na 

área rodoviária no Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------   

No que toca ao Mosteiro de Santa Maria de Semide, deu nota aos Deputados de que 

existe uma nova Diretora Regional de Cultura, a qual aceitou o convite para vir a Miranda do 

Corvo. Informou que a visita decorreu na passada segunda-feira, foi recebida nos Paços do 

Concelho e fez uma visita ao Mosteiro, onde teve a oportunidade de conhecer o Mosteiro de 

Semide e todas as suas áreas já recuperadas e as que estavam por realizar.  ----------------------  

Disse também que teve a oportunidade de conhecer o projeto que estava a ser 

desenvolvido por parte da própria Direção Regional, embora careça de algumas melhorias e 

adaptações à nova realidade, atento às valências que estavam previstas. Teve ainda a 

oportunidade de conhecer a igreja e todo o património existente naquele local sendo que, 

ficou muito sensibilizada para se associar à preocupação do Município no sentido de que 

aquela obra, denominada de “Terceira fase do Mosteiro de Semide”, venha a ser contemplada 

e pudesse vir a ter financiamento comunitário para a devida conclusão. ---------------------------   

Sobre a requalificação do Passal e do Celeiro, disse que sabia que era uma obra 

importante. Informou que para o Passal existe um estudo prévio elaborado pelos serviços do 

Município. Relativamente ao Celeiro, disse pensar que embora possa existir algum esboço, 

ainda não existe projeto de requalificação. ---------------------------------------------------------------   

Relativamente à vespa asiática, deu nota que como é do conhecimento dos 

Deputados, existe uma dotação já prevista para o combate àquela praga, dotação essa que 

poderia ser, eventualmente, reforçada se necessário. --------------------------------------------------   

Disse também que já existe um trabalho feito no terreno, que era de salutar, por 

parte dos Bombeiros, em articulação com a entidade que faz o combate à vespa asiática, para 

a retirada dos ninhos com técnicas bastante evoluídas, que não só destrói os ninhos, mas 

acima de tudo mata a vespa asiática. Informou que os Bombeiros já estão a assumir algumas 
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despesas, mas a Câmara está atenta ao facto de ter a responsabilidade da proteção civil, e 

que não serão os bombeiros a suportar a despesa para combater aquela praga. -------------------   

Afirmou que outra preocupação, estava relacionada com os javalis, veados e corsos 

que circulam nas estradas provocando acidentes, mas não menos importante o prejuízo que 

dão nas culturas. Confessou que há zonas de caça em que as Associações de Caçadores têm 

alguma responsabilidade a esse nível, porém os animais andam por todo o lado e afirmou 

ainda que, na sua opinião, a Administração Central tem que fazer alguma coisa em relação 

àqueles prejuízos. Disse que já tinham chegado ao ponto de existir alguém a reclamar na 

Câmara Municipal porque lhe tinha aparecido um veado. Disse que neste caso particular 

tratava-se de uma estrada nacional, mas o proprietário da viatura exigia que a Câmara lhe 

ressarcisse os danos causados. -------------------------------------------------------------------------------   

Salientou que os serviços camarários não têm meios para andar atrás dos javalis e 

veados e que a Administração Central tem que encontrar formas de controlo da espécie. ------   

Disse, relativamente à tempestade, que na altura tinham sido feitos todos os 

levantamentos que foram solicitados pela CCDRC, levantamentos ao nível dos prejuízos 

sofridos nas infraestruturas e equipamentos municipais, os quais não foram de grande monte, 

mas foram relatados. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que no que toca aos casos de casas particulares, as pessoas que não tinham 

seguro foram à Câmara fazer esse relato. -----------------------------------------------------------------   

Ao nível dos equipamentos culturais e desportivos, salientou a situação do Senhor da 

Serra e também outras coletividades que também sofreram danos. ----------------------------------   

Disse também que, tinha informação de que estaria para breve a abertura de 

candidaturas para que as coletividades, assim como a Câmara Municipal, possam apresentar 

candidaturas para apoio na reparação desses equipamentos e que irão precisar de ter os 

elementos prontos para esse efeito. Salientou que esse apoio para recuperação de imóveis 

não será a 100%, pelo que tinha intenção de propor à Câmara Municipal que os remanescentes 

20 ou 30% que faltam e que não terão financiamento, que a Câmara se associe e ajude neste 

processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Respondendo às questões expostas pela Deputada Joana Paiva, disse que iria fazer 

uma descrição bastante objetiva daquilo que seria o Gabinete de Apoio ao Emigrante. ---------   

Informou que a criação do Gabinete é muito importante para os que pretendem 

emigrar, mas acima de tudo para os emigrantes que se encontram espalhados pelos quatro 

cantos do Mundo, e que tencionam regressar, ou que já estão no país, mas que muitas vezes 

precisam dum elo de ligação aos consulados. -------------------------------------------------------------   
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Informou que, através desse Gabinete composto por pessoal qualificado e 

especializado, terão a possibilidade de apoiar os emigrantes em processos essencialmente 

burocráticos de reconstituição de carreiras contributivas e a outros níveis. Notou que foram 

dez/doze Municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra que se tinham 

associado àquela iniciativa e que os restantes da Comunidade Intermunicipal já tinham o 

Gabinete de Apoio ao Emigrante a funcionar há algum tempo. Desta forma, a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra ficava naquele momento fechada a 100% com a adesão 

dos restantes Municípios que protocolaram. ---------------------------------------------------------------   

Por fim, e relativamente à intervenção da Deputada Rita Santos, disse que ela tinha 

deixado alguns alertas e colocou algumas questões às quais iria procurar responder.  -----------  

Começou por dizer que relativamente à Comissão Municipal de Saúde e Educação, 

seriam em breve colocadas numa discussão que estaria em cima da mesa. -------------------------   

Disse que a transferência de competências na área da educação e na área da saúde, 

são as áreas a que estão associados mais recursos (humanos e outros) ou seja, mais despesa e 

mais responsabilidade. Disse que é relevante para que a Câmara e, acima de tudo, a 

Assembleia possa validar ou não, a aceitação ou não-aceitação da transferência de 

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

Disse que sobre estas duas temáticas já tinha saído o Decreto-Lei respetivo de cada 

uma delas, contudo os prazos ainda permitiam que a deliberação fosse feita na Assembleia 

Municipal de abril ou mesmo em junho, sendo que o órgão deliberativo será chamado a 

pronunciar-se sobre a transferência de competências nas áreas da saúde e da educação 

mediante proposta da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------   

No que diz respeito ao projeto da Zona Industrial da Pereira, afirmou que o projeto 

está a ser realizado em outsourcing por ser bastante complexo, nomeadamente atendendo às 

infraestruturas do local e que está associado a uma candidatura. Referiu que a ação que está 

a ser desenvolvida nas semanas/meses seguintes, é a negociação dos terrenos dos 

proprietários que estão naquela área. Disse que iria ser feita a negociação particular de todos 

esses terrenos, admitindo que haveriam casos em que o acordo poderia não ser possível, mas 

que nesse caso, poderiam ter de avançar para a expropriação. ---------------------------------------   

Confessou temer que eventualmente houvesse algum terreno em que não se chegasse 

a acordo rapidamente, mas que caso exista acordo, será presente em reunião de Câmara para 

efeitos de aprovação, procedendo-se de seguida á realização da escritura e à transferência de 

posse para a Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------   

Disse que existe uma dotação na candidatura para aquisição de terrenos que tenham 

financiamento, contudo o preço será o que estiver na avaliação.-------------------------------------   
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Disse que o seu receio é que possa existir um terreno ou dois que estejam numa zona 

de intervenção de obra, nomeadamente de arruamento para o Centro de Biomassa, e que se 

existir algum proprietário que não chegue a acordo com a Câmara, terá de se avançar para a 

expropriação, mas que esse processo demora mais tempo e vai atrasar a obra ou até mesmo 

impedir que ela se faça nesse troço, o que, em último caso, obrigará a uma consignação 

parcial da empreitada, o que será extremamente complexo. ------------------------------------------   

Confessou que está confiante no bom senso dos proprietários de terrenos daquela 

zona, e que estes vão ajudar Miranda vão chegar a acordo na aquisição destes terrenos. -------   

Relativamente ao Regulamento de Apoio ao Investidor, disse que o Vereador Rui 

Godinho já tinha apresentado uma proposta de alteração com alguma consolidação, mas que 

carece de uma revisão jurídica.  -----------------------------------------------------------------------------  

Disse que conta apresentar proposta na reunião de Câmara e trazê-lo à Assembleia de 

abril, não esquecendo que a revisão do regulamento obriga a prazos de consulta pública e 

cumprimento de todo esse cronograma legal, para poder entrar em vigor. -------------------------   

Afirmou que a Escola de Talentos está dentro da candidatura do PARU, o que não é o 

caso do Parque Logístico Municipal.  ------------------------------------------------------------------------  

Disse que existe outra possibilidade de apresentação de candidaturas a outro eixo via 

CCDR, mas que neste momento já está para breve a consignação dessa obra. ---------------------  

Fez ainda referência ao antigo lagar e disse que ainda não existe projeto, mas que 

existe ideia daquilo que pretende ser a intervenção no imóvel e logradouro. Contudo, 

confessou não existir ainda o projeto, embora o objetivo seja realizá-lo até ao fim do ano, 

mas que em termos de investimento não existe qualquer hipótese nem margem de manobra 

em termos de dotação orçamental.  ------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção da Deputada Etelvina Luís, agradeceu o alerta da 

estrada de Urzelhe e pediu ao Senhor Vereador Hugo Raposo que o registasse para que fosse 

feita uma avaliação do pavimento da estrada de forma a saber se estava ou não numa fase de 

degradação e que com uma eventual intervenção mais barata se possa resolver, de forma a 

evitar ainda mais deterioração.  -----------------------------------------------------------------------------  

Sobre o trânsito de pesados em Lamas, disse ser uma questão que o Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia Raul Marques, de forma insistente, tem alertado a Câmara e é uma 

preocupação que já vem de longa data.  -------------------------------------------------------------------  

Salientou, e para que ficasse esclarecido junto dos senhores Deputados, qual o ponto 

da situação. O assunto já tinha sido objeto de conversações com as Infraestruturas de 

Portugal por diversas vezes.  ---------------------------------------------------------------------------------  
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Disse que inicialmente existia um entrave relacionado com o facto da entidade 

Ascendi, que não só titula a parte da autoestrada, mas também os ramos de acesso. ------------   

Informou que contrariamente ao que se pensa, ali não se trata de uma variante de 

Lamas, mas sim de uma zona que faz parte do acesso à autoestrada. -------------------------------   

Disse ainda que existia a agravante de que a Ascendi também tinha na concessão da 

EN342, e que era essa entidade que conservava e mantinha a EN342, no entanto essa 

concessão já terminou e neste momento o que está em cima da mesa é a necessidade 

obrigatória do traçado da EN342 passar por fora de Lamas. --------------------------------------------   

Afirmou que, enquanto a EN342 passar no meio de Lamas, o que ainda acontecia 

naquele momento, nem a Câmara nem as Infraestruturas de Portugal podem proibir o trânsito 

a pesados, mas que a partir do momento que o traçado EN342 passe por fora de Lamas, nesse 

dia, será também feita automaticamente a transferência para a Câmara da propriedade do 

atravessamento de Lamas, no entanto essa situação não se encaixa na questão da 

transferência de competências por ser uma situação particular, visto que, constituí uma 

variante e o traçado EN342. ----------------------------------------------------------------------------------   

Disse que a partir do momento que a EN342 passe por fora, pode-se ao abrigo da lei, 

fazer um despacho e aplicar placas de trânsito proibido a pesados, exceto para acesso local. 

Continuou referindo-se ao alerta da Senhora Deputada visto que era uma preocupação que 

assistia à Camara Municipal, mas que dentro da lei não era possível tratar a situação de outra 

forma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse ainda que, na semana da reunião tinha estado por outro motivo com o Senhor 

Presidente das Infraestruturas de Portugal, e mais uma vez lhe transmitiu a necessidade de 

alterarem nos mapas o traçado da EN342, no sentido de passar por fora de Lamas para que se 

pudesse resolver a situação de uma vez por todas, pois é importante para a segurança de 

quem lá vive, e mesmo para quem dorme junto à rua principal de Lamas, ou seja, não só por 

questões de segurança, mas também de conforto, neste caso, por causa do ruído. ---------------   

Relativamente às obras na Praça José Falcão, mais concretamente em relação aos 

sanitários, mencionou o projeto antigo, mas disse que não existia ainda projeto para essas 

obras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que estão a projetar para que sejam realizadas o mais rápido possível na Quinta 

da Paiva, mas que serão pré-fabricadas, sendo que já existe um procedimento a decorrer com 

consulta a várias entidades com um valor de referência, para que seja instalado ainda este 

verão na zona de lazer da Quinta da Paiva, o que irá permitir ter WC’s para homens, para 

mulheres, mas também pessoas com mobilidade reduzida. --------------------------------------------  
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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. -  

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

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

Ponto 7 - Auditoria externa às contas do município - ano 2019. Deliberação de 

câmara de 15.02.2019 ------------------------------------------------------------------------------  

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

começou por esclarecer que aquele era um procedimento presente todos os anos na reunião 

da Assembleia Municipal, o qual, por lei, é obrigatório, mas que desde o final do mandato de 

2009-2013 se mantém o mesmo ROC.  ----------------------------------------------------------------------  

Mencionou que neste ano o valor baixou substancialmente em virtude de ter existido 

uma componente do trabalho que já não se justifica.  --------------------------------------------------  

Salientou que a entidade proposta é a mesma, mas nos termos legais carece não só de 

aprovação da Câmara Municipal, mas também da Assembleia Municipal.  ---------------------------  

Informou que o trabalho que o ROC irá desenvolver, nomeadamente a auditoria ao 

longo do ano, irá permitir a apresentação dos dois relatórios que serão posteriormente 

presentes na Assembleia, um que acompanha o relatório de gestão que virá à próxima reunião 

da Assembleia Municipal, e um outro que virá normalmente no mês de Setembro, relativo ao 

primeiro semestre.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que se trata da contratação do ROC para o ano de 2019, ou seja, para 

elaborar o primeiro relatório de acompanhamento do primeiro semestre de 2019 que virá em 

Setembro, e também para fazer o trabalho que virá á Assembleia Municipal do ano seguinte, 

porque no que toca ao relatório que será presente em abril, já estava contratado pela decisão 

tomada no ano anterior. --------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a aquisição de Serviços de Revisão 

Legal às Contas Anuais do Município, nos termos propostos e de acordo com o previsto no art.º 

77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro. ---------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Prorrogação dos Acordos de Execução e Contratos Administrativos: 

Proposta n.º 19.P/2019. Deliberação de câmara de 15.02.2019 -------------------------  

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

esclareceu que a informação dos serviços era bastante clara e que foi traduzida e incorporada 

na proposta aprovada na Câmara Municipal relativa à continuidade ou prorrogação dos 

acordos de execução e dos contratos interadministrativos entre o Município e as quatro Juntas 

de Freguesia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Mencionou que esta matéria está relacionada com a nova lei de transferência de 

competências, a Lei n.º 50/2018, publicada em agosto de 2018. -------------------------------------   

Informou que nesse âmbito foram feitas alterações legislativas que, de algum modo, 

se traduzem no término dos contratos interadministrativos e na possibilidade de se avançar 

com novos acordos de execução.  ---------------------------------------------------------------------------  

Salientou que a lei permite precisamente que enquanto os órgãos municipais e os 

órgãos das freguesias não cheguem a acordo e deliberem sobre o novo contexto dos acordos 

de execução ao abrigo da nova legislação, os anteriores mantêm-se em vigor.  -------------------  

Referiu também que o mesmo se passa em relação aos contratos interadministrativos 

no âmbito das obras, sendo que as Juntas de Freguesia as fazem mediante o pagamento da 

Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que no dia em que entrarem em vigor os novos acordos de execução, os 

anteriores deixam de vigorar. --------------------------------------------------------------------------------  

Em relação a esse assunto disse que já falou com os Presidentes de Junta no sentido 

de acelerarem a execução dos contratos interadministrativos de modo a que, cheguem a 

Setembro ou Novembro, na pior das hipóteses, e continuem com os novos acordos. --------------   

Pelo exposto, informou existir a necessidade de aprovar a prorrogação do que estava 

no ano anterior exatamente com o mesmo valor do ano anterior.  -----------------------------------  

Por fim, informou que a proposta apresentada, é no sentido da prorrogação dos 

acordos de execução e dos contratos interadministrativos com todas as Juntas de Freguesia, 

até que estas assumam no âmbito da nova lei, as competências previstas e supratranscritas, 

mantendo-se os valores que se encontravam previstos para o ano de 2018 e salientou que a 

deliberação favorável dará a possibilidade de continuidade dos acordos e dos contratos 

interadministrativos e, mais para o fim do ano, quando as Juntas de Freguesia e a Câmara 

chegarem a acordo, serão presentes na Assembleia Municipal os novos documentos.-------------  

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

começou por dizer que ao ler o documento confrontou-se com uma questão.  ---------------------  

Disse que considerando as competências, os acordos de execução e os contratos 

interadministrativos, gostava de saber como é que as Juntas de Freguesia e as Autarquias, 

porque no fundo diz respeito às duas e considerando que a alínea m) menciona o seguinte: ----   

“autorizar a realização de fogueiras, queimadas, lançamento e queima de artigos 

pirotécnicos, designadamente, foguetes e balonas”;  ---------------------------------------------------  

Sabendo que recentemente a legislação mudou e que neste momento para se poder 

realizar queimadas já é mais complicado, nomeadamente é necessário efetuar o registo no 
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ICNF para obter a respetiva autorização, pelo que na sua opinião, não consegue perceber 

como é que estas entidades têm competência para tal.  -----------------------------------------------  

Por fim, disse que na sua opinião, as competências do ICNF não podiam ser 

transferidas, e era sobre esta matéria que tinha dúvidas, visto que a Lei tinha sido alterada 

recentemente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

em resposta ao Senhor Deputado José Taborda, disse que na introdução, nomeadamente no 

ponto dois do primeiro considerando, menciona o seguinte:  ------------------------------------------  

“Os órgãos das freguesias têm as seguintes competências transferidas pelos 

Municípios”, ou seja, se forem transferidas.  -------------------------------------------------------------  

Ainda a respeito, comparou com as transferências da Administração Central para os 

Municípios em que, são aceites umas competências, mas não são aceites outras.  ----------------  

Explicou ainda que da alínea a) até à alínea m), (a última do primeiro ponto), assim 

como outras que se encontram mais acima, as Juntas de Freguesia mais rurais não têm 

condições nem meios humanos para puderem desempenhar aquelas competências.  -------------  

Referiu que o mesmo se passa com esta matéria, nomeadamente com a autorização 

para realizar fogueiras, queimadas, lançamento de balonas etc.  ------------------------------------  

Informou que surgiu essa dúvida, atento a uma nova portaria, Lei ou Decreto-lei que 

saiu recentemente e que está precisamente relacionado com uma plataforma criada para que 

as pessoas possam fazer o registo e comunicar a realização de queimas, queimadas ou 

lançamento de balonas e foguetes etc.  --------------------------------------------------------------------  

Disse que, o processo dava entrada na Câmara, que por sua vez se pronunciava 

favoravelmente ou não, depois da consulta dos bombeiros que acompanham todo o processo.  

Informou que efetivamente se as Juntas de Freguesia, no âmbito da tal negociação 

que será levada a cabo, quiserem aceitar esta competência a partir desse dia, no espaço 

territorial daquela Freguesia, passa a ser competência da Junta de Freguesia e não da Câmara 

Municipal, no entanto, atualmente quem trata desta matéria é a Câmara Municipal.  -----------  

Disse ainda que estavam a falar essencialmente das limpezas dos arruamentos nas 

aldeias, sendo que a esse nível foram realizados os acordos com as Juntas de Freguesia, mas 

de resto é difícil para as Juntas de Freguesia assumirem algumas competências com os 

recursos que têm.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para concluir que na alínea 

m) menciona que pode ser autorizada a realização de fogueiras, queimadas, queimas e 

lançamento de artigos pirotécnicos, mas que para isso tem de ser aceite e que como o Senhor 

Deputado referiu, de acordo com a própria dimensão da Junta de Freguesia, ou seja, se a 
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Junta de Freguesia não tiver qualquer tipo de condições para assumir determinada 

competência, não lhe seria dada essa competência, o que era lógico. ------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria com uma abstenção do Deputado Carlos 

Marta, a prorrogação dos acordos de execução e contratos administrativos com todas as 

Juntas de Freguesia, até que as mesmas assumam, no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, as competências previstas, mantendo os valores que se encontravam previstos para o 

ano de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

“A bancada do PCP abstém-se, no entanto deixa mais uma vez vincada a sua posição 

de total discordância no que respeita a qualquer transferência de competências feita ao 

abrigo da Lei 50/2018, nesta ou noutra qualquer área, para o Município de Miranda do Corvo, 

ou para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, considerando que: -----------------  

- O Município de Miranda do Corvo não deve aceitar competências sem quaisquer 

verbas associadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- O Município de Miranda do Corvo, não deve aceitar competências por parte do 

Estado, sem quaisquer garantias de que os meios humanos e materiais serão fornecidos e/ou 

suportados pelo Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Esta transferência de competências transforma o poder local em meros órgãos 

executores dos Governos, 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 que estes sejam postos em prática de uma forma universal, como seja o direito no 

acesso à 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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- 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 o atual processo de transferência preconiza.” -----------------  

Ponto 9 - Programa Cidades Amigas das Crianças - Protocolo de Colaboração. 

Deliberação Camarária de 15.02.2019 ----------------------------------------------------------  

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

explicou que em 2016, mediante a apresentação de uma candidatura, o Município passou a 

ser considerado cidade ou vila amiga das crianças através do Comité Português para a UNICEF.  

Informou que presentemente, em termos formais, aquilo que era pedido à Assembleia 

Municipal era a aprovação.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que embora exista um Protocolo de Colaboração, e estando em causa a 

UNICEF o objetivo é claro e bem definido, mas ainda assim carece de visto do Tribunal de 

Contas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que igualmente carece de aprovação da Assembleia Municipal, 

nomeadamente a aprovação da minuta de Protocolo de Colaboração entre o Comité Português 

para a UNICEF e o Município para a adesão ao Programa Cidades Amigas das Crianças, 

coordenado pela UNICEF.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que o processo contempla os custos previstos em termos dos anos seguintes 

e prevê-se um custo de mil euros por ano para a adesão ao programa e todas as vantagens 

que estão associadas ao integrar esta nova rede. --------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a minuta do protocolo de 

colaboração entre a Câmara Municipal de Miranda do Corvo e o Comité Português para a 

UNICEF, relativamente ao Programa Cidades Amigas das Crianças, bem como a adesão ao 

Programa Cidades Amigas das Crianças.  -------------------------------------------------------------------  

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

Administrativo, os Deputados Fernando Araújo e José Alexandre, comunicaram o seu 

impedimento no presente processo, por pertencerem aos Órgãos da Direção da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo. -----------------------------------------  

Ponto 10 - Terceira Adenda ao Protocolo de colaboração entre o Município de 

Miranda do Corvo e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Miranda do Corvo. Deliberação Camarária de 25.01.2019 ---------------------------------  

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

disse que a Terceira Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários, vem na linha de trabalho que tem vindo a ser feito 
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nos últimos anos de consolidação, de estabilidade financeira por parte dos Bombeiros através 

do apoio, não só do Município, mas também de outras entidades, nomeadamente as 

Freguesias que também ajudam os Bombeiros, assim como os sócios, empresas, etc. e que 

prevê um acréscimo na prestação mensal que a Câmara transfere religiosamente para os 

Bombeiros, que se traduz em duzentos e cinquenta euros por mês (mais de três mil euros por 

ano), num bolo que ronda ou até ultrapassa os cem mil euros por ano.  ----------------------------  

Informou que o que se propõe é uma pequena alteração/ajustamento, considerando 

que os encargos aumentam.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Disse que no processo de convergência, até ao final do mandato, existe a intenção de 

no próximo ano melhorar ainda mais um bocado, adaptando a nova realidade de custos 

financeiros e de orçamento da instituição.  ---------------------------------------------------------------  

Salientou que a proposta apresentada é nesse sentido, tendo apenas a alteração de 

uma cláusula única, adenda que, se for aprovada pela Assembleia Municipal, assim como foi 

pela Câmara Municipal, seria objeto de assinatura entre as partes e, como refere o texto, 

prevê-se que tenha efeitos retroativos àquela correção a partir de 1 de janeiro. -----------------  

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

afirmou querer colocar uma questão ao Presidente da Câmara.  --------------------------------------  

Referiu que embora fosse votar favoravelmente, ao fazer contas, percebeu que dava 

cerca de cento e onze mil euros por ano para aquele apoio.  ------------------------------------------  

Disse que uma vez que a Câmara também apoiou com a aquisição de algumas 

viaturas, uma vez que em caso de emergência os bombeiros, funcionários da autarquia, são e 

bem, dispensados e uma vez que a câmara também apoia nos combustíveis, até que ponto é 

que não se podia pensar num Corpo de Bombeiros Municipal.  ----------------------------------------  

Disse que não sabe se é ou não viável, mas que tendo em conta as verbas, sublinhou 

que era uma pergunta completamente inocente, estando só a especular se não seria uma 

opção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

relação à questão colocada pelo Deputado Carlos Marta, disse que pensava que no caso de 

Miranda do Corvo a questão não se colocava porque, felizmente, tinham um Corpo de 

Bombeiros Voluntários que responde e bem, às necessidades do território. ------------------------    

Disse que a corporação está dotada de um número significativo de bombeiras e 

bombeiros, sendo que era certo que alguns podiam sair porque constituíram a sua família e 

foram trabalhar para longe, mas logo vão entrando outros e felizmente, temos um Corpo de 

Bombeiros Voluntários que continua a dar resposta, e bem, às necessidades do Concelho. -----    
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Referiu que essa já não é a realidade noutros territórios, que estão piores que 

Miranda e que se deparam com o envelhecimento populacional, assim como problemas graves 

em termos demográficos muito piores que os de Miranda do Corvo e que já não têm 

bombeiros que cheguem para fazer face às ocorrências. -----------------------------------------------   

Disse que é certo de que existem alternativas e o Governo, nomeadamente o Senhor 

Ministro da Administração Interna, falou nessa necessidade, nomeadamente de em territórios 

em que é muito difícil o voluntariado responder, que possam avançar para outras soluções, 

como por exemplo de Bombeiros Municipais.  -------------------------------------------------------------  

Pessoalmente, disse entender que o Estado/Governo deve dar oportunidade aos 

Municípios de escolher e, na sua opinião pessoal, se a solução de Bombeiros Voluntários tem 

cumprido tão bem com os objetivos e com a missão que lhes é confiada nos trezentos e 

sessenta e cinco dias do ano e desde sempre, entende que não existem razões em Miranda do 

Corvo para ter Bombeiros Municipais.  ----------------------------------------------------------------------  

Referiu que Miranda já tem a EIP, que não sendo nem preto nem branco, já não é 

voluntariado e já tem uma componente de apoio da Câmara Municipal.  ---------------------------  

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

começou por dizer que o Concelho de Miranda era um Concelho privilegiado por terem 

Bombeiros e jovens cada vez mais a optar pelo voluntariado, e na área dos fogos disse 

entender perfeitamente isso. --------------------------------------------------------------------------------  

Na área da Saúde disse já colocar em causa, afirmando que era um defensor acérrimo 

da profissionalização da emergência pro hospitalar e com essa base, e com essa experiência 

que afirmou ter colhido ao longo dos anos, disse achar extremamente importante que cada 

Município tivesse um grupo de pessoas formadas nessa área no sentido de puder prestar o 

melhor socorro, um socorro diferenciado com qualidade.  ---------------------------------------------  

Frisou que não queria com isso dizer que os Bombeiros do Município não o prestem, 

mas para que se possa exigir, é necessário dar condições, reconhecimento, valorização e 

pagamento, mas que isso tem de ser de uma forma profissional.  ------------------------------------  

Frisou que o voluntariado muda de pessoal todos os dias, que defende voluntariado na 

área dos incêndios, mas na área da Saúde, na sua opinião, a Autarquia devia pensar na 

profissionalização de equipas com acordos e parcerias com o Instituto Nacional de Emergência 

Médica no sentido de dotar o Concelho com equipas profissionais nessa área. ---------------------  

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

relativamente à intervenção do Deputado José Taborda, partilhou uma experiência com os 

Bombeiros de Miranda do Corvo, nomeadamente com os voluntários que estavam na parte da 

Saúde.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Frisou que o pessoal que socorreu a pessoa em que estava a pensar, tinha muita 

formação e que embora se tratasse de um voluntário foi muito competente. ----------------------   

Disse ainda ter gostado da forma como a pessoa prestou socorro e que relativamente 

aos Bombeiros Voluntários, apesar de o serem, estão muito bem preparados para atender uma 

emergência bastante emergente. ---------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Terceira Adenda ao Protocolo de 

colaboração entre o Municipio de Miranda do Corvo e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Miranda do Corvo. ---------------------------------------------------------------------------  

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 21.P/2019. Deliberação Camarária de 

25.01.2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

O ponto foi retirado, voltando a uma próxima reunião. ---------------------------------------  

Ponto 12 - 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 22.P/2019. Deliberação Camarária de 

25.01.2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

O ponto foi retirado, voltando a uma próxima reunião. ---------------------------------------  

Ponto 13 - 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 23.P/2019. Deliberação Camarária de 

25.01.2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

O ponto foi retirado, voltando a uma próxima reunião. ---------------------------------------  

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

Municipal que informou que embora o mesmo tenha subscrito as propostas anteriores, acabou 

por se aperceber que em pelo menos duas das propostas teria de se proceder a alterações na 

proposta, uma vez que por questões de princípio, transparência e até de legalidade, que 

sendo unidades orgânicas com colaboradores e competências em diversas áreas de atuação, 

no caso da Divisão de Urbanismo e Projetos com colaboradores das áreas da engenharia civil, 

arquitetura e outras e no caso da Divisão de Desenvolvimento Social com assistentes sociais, 

área da educação estando relacionadas com competências ligadas a essas unidades orgânicas, 

entendia que em termos de área de formação concursal deveriam estar todas essas áreas de 

atuação previstas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por fim, disse que as propostas voltariam à Câmara Municipal para aprovação e à 

Assembleia Municipal de Abril para, caso fosse vontade dos Senhores Deputados, poder 

aprovar e seguir com os procedimentos.  ------------------------------------------------------------------  

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

que começou por perguntar uma vez que não existia da parte da administração central 

nenhum entrave no que diz respeito ao desempenho e dotação de quadros de direção 

intermédia, que era aquele o caso, de 2º e 3º grau, se o Senhor Presidente da Câmara não 

ponderava proceder a uma adaptação ou a um reajuste da estrutura flexível da Câmara 

Municipal ou da estrutura nuclear e se assim fosse se efetivamente fazia sentido, embora 

compreendesse que por uma questão de legalidade e uma vez que as pessoas estavam em 

funções em regime de substituição e portanto havia um prazo legal sob pena de haver 

responsabilidade, mas devidamente fundamentado se houver da parte dos serviços uma 

intenção de restruturar a estrutura flexível é óbvio que estará a coberto e fará nova 

nomeação.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Perguntou ainda se fazia sentido avançar com os concursos prevendo-se fazer uma 

alteração da estrutura flexível, se não seria o caso de aguardar mais um pouco e cimentar 

bem as ideias inclusive antes de ter de indemnizar as pessoas que entretanto tivessem 

entrado em funções. -------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 14 - Águas do Centro Litoral, S.A. e Município de Miranda do Corvo: 1 - 

Acordo judicial a ser submetido a homologação do Tribunal - Processo n.º 

79/15.0BECBR do TAF de Coimbra; 2 - Acordo de Regularização de Dívida, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 5/2019 de 14 de janeiro. Deliberação Camarária de 

25.01.2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

começou por dizer que do seu ponto de vista este assunto é dos mais importantes, quer 

politicamente, quer em termos de gestão da autarquia. Em termos financeiros é dos mais 

relevantes a par do orçamento e por isso fará uma breve resenha das duas propostas de 

acordo entre o Município e as Águas do Centro Litoral, disponibilizando-se de seguida para 

qualquer esclarecimento. -------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que a primeira proposta de acordo é no âmbito dos três processos que foram 

movidos pelas Águas do Centro Litoral ao Município de Miranda do Corvo, que entretanto 

foram agregados pelo tribunal num só a pedido de ambas as partes, uma vez que versam 

sobre a mesma matéria e que estão relacionados com faturas que foram devolvidas (quase 

todas relativas a tratamento de águas residuais). --------------------------------------------------------   
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Disse que é um volume de faturas significativo em relação àquele período, até 31 de 

julho de 2017, e mediante uma negociação difícil, bastante complexa a vários níveis, chegou-

se a uma proposta de acordo, que foi aprovada pelo Conselho de Administração das Águas do 

Centro Litoral, assim como pela Câmara Municipal e que tem os valores constantes da 

proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu que o total de faturas ao longo de todos aqueles anos, até 31 de julho de 

2017, acrescidos dos juros legais, totalizava 2.895.519,27 euros e que o valor a que se tinha 

chegado a acordo entre as partes era de 1.287.322 euros, ou seja, uma redução muito 

substancial relativamente ao valor que estava em causa.  ---------------------------------------------  

Disse que para chegar a acordo daquela parte também era necessário chegar a acordo 

da segunda parte, que contabilizava todas as faturas ente agosto de 2017 e vencidas até 

dezembro de 2018. Este acordo está ao abrigo do Decreto-Lei que saiu em Janeiro de 2019 e 

que tem previsto um mecanismo com taxa de juro definida associada ao Banco Europeu de 

Investimento e que permite a regularização das dívidas entre as entidades gestoras e os 

municípios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que a luta da Câmara desde sempre tem a ver com o excesso de afluência 

quando chove e que a ETAR nitidamente não trata e que por esse facto sempre existiu um 

confronto e divergências entre os Municípios e as Entidades Gestoras, não só em Miranda mas 

também noutros locais, pois o foco sempre esteve relacionado com a questão do tratamento 

de águas residuais. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que agregando os dois acordos/propostas, em termos de valores e somando 

o valor do processo que estava em tribunal, com 650 mil em meados de 2017 até finais de 

2018, existia um valor de praticamente 3.5 milhões.  ---------------------------------------------------  

Disse que o valor global a que se tinha chegado somando os dois valores a pagar era 

de 1.93 ou 1.94 milhões, cerca de 55% do valor global, resultado defendido pela Sociedade de 

Advogados, o próprio Presidente e os colaboradores da Câmara Municipal, e que 

salvaguardavam os interesses do Município. ---------------------------------------------------------------  

Referiu que tinham demorado a atingir aquele acordo, mas que na sua opinião 

conseguiram salvaguardar o interesse do Município e o das Águas do Centro Litoral, 

salientando que é uma solução equilibrada que do seu ponto de vista é justa atento ao que 

estava em causa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que também estavam incluídas faturas em que o valor total seria 203 mil 

euros que vinham do passado, chamado acerto de caudais mínimos de água, sendo os únicos 

valores de abastecimento de água e que estavam relacionados com a adesão da Câmara ao 



 

 

      

Ata 28-02-2019  
Nº 2  

30 

sistema em alta da então Águas do Mondego que tinha contratualizado caudais mínimos 

anuais e que é um valor que ronda os 900 mil metros cúbicos por ano. ------------------------------   

Referiu que no primeiro ano de ligação por ainda não estar tudo ligado, a Câmara só 

tinha consumido, por exemplo, 700 mil o que se traduziu na Câmara ter de pagar a diferença 

do que não tinha consumido, resultando em faturas emitidas em janeiro de cada ano relativas 

ao ano anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Frisou que isso aconteceu em três anos, sendo um valor de 203 mil euros, que 

também tinha sido negociado naquele acordo, tendo sido conseguida uma redução substancial 

em relação a esse valor.  --------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida informou sobre a proposta de calendarização do pagamento daquele valor, 

o qual ronda 1.9 milhões, salientando que a Câmara teria disponibilidade financeira para 

pagar a totalidade, mas ficaria sem dinheiro para investimento, e havendo a possibilidade de 

efetuar aquele pagamento dilatado no tempo, tinham escolhido essa opção e os planos de 

pagamentos que estavam associados refletiam isso.  ----------------------------------------------------  

Em relação ao valor maior, disse referir-se ao primeiro acordo judicial, que depois de 

aprovado na Câmara e na Assembleia carecia de validação do tribunal. O segundo acordo não 

necessita de validação do tribunal, mas tem de ter o visto do Tribunal de Contas e seguir os 

tramites normais junto das entidades competentes. ----------------------------------------------------  

Referiu que no caso do primeiro, de 1.287.322 euros, o plano de pagamento associado 

tem um horizonte temporal bastante curto, sendo oitenta prestações com prazo até outubro 

de 2025, existindo ainda a hipótese da Câmara negociar um juro mais baixo através de uma 

entidade bancária, necessitando de ser feita essa consulta ao mercado.----------------------------   

Na outra componente, os 650 mil euros, disse que iriam pagar a 15 anos porque 

entendeu-se que era justo que assim fosse, visto que quando tinham tomado posse da Câmara 

Municipal, existiam faturas de 2012 e de 2013, do mandato anterior, que somadas rondavam 

os 750 mil euros, parte tinham sido já pagas por este executivo e outra parte estavam 

incluídas no primeiro acordo. --------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que em termos de valor existe uma questão institucional e até política de 

todos, e por isso entende que independentemente de quem venha a gerir a Câmara no futuro, 

nos próximos 15 anos, 4 mandatos, terá um valor inferior aos 750 mil euros que encontraram 

quando tomaram posse da Câmara. -------------------------------------------------------------------------  

Deu nota também que com aquele acréscimo da dívida da Câmara que iriam ter, 

podendo ser considerado em termos percentuais como brutal porque a divida à banca é 

pequena. considerando que a divida à banca em 2013 era de 2.262.000 euros, sendo agora de 

564 mil euros e que isso é uma diferença substancial.  -------------------------------------------------  
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Referiu que a divida com que iam ficar, a médio-longo prazo somando à divida que já 

tinham, mais as duas propostas, era de 2.5 milhões de euros, sem esquecer que os 750 mil 

euros que tinha mencionado anteriormente, se somados aos 2.262 milhões dariam cerca de 3 

milhões, pelo que não deixava de ser politicamente correta a proposta que se trazia.  ----------  

Mencionou que podiam perguntar porque é que a Câmara não pagava logo a divida, 

mas se se fizesse isso, iria provocar um grande desequilíbrio orçamental na Câmara porque 

iria entrar tudo para correntes num ano e a Câmara ficaria sem liquidez para avançar com os 

investimentos e candidaturas que tinha em marcha, por isso mesmo se traziam aquelas duas 

propostas em termos de plano de pagamentos.  ----------------------------------------------------------  

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

Ramos, que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por fazer menção de que 

tinha algumas questões concretas relativamente ao que o Presidente da Câmara tinha dito.  

Em primeiro lugar, disse que o Presidente tinha falado em 3.5 milhões face a 2 

milhões, julgando que se tinha esquecido dos juros no que toca aos 2 milhões, mas não nos 

3.5 milhões, perguntando se estava correto ou incorreto.  ---------------------------------------------  

Em segundo lugar, gostaria de perguntar qual era o saldo líquido no que toca aos 

processos judicias, visto ter dito que as águas exigiam da Câmara Municipal perto de 3 

milhões de euros com juros, mas tinha-se esquecido de dizer que a Câmara também exigia 

das águas perto de 1 milhão de euros e, portanto, ao fazer as contas e comparando aquilo que 

era a divergência que estava em causa, tinham de contar com aquilo que pediam e com 

aquilo que a Câmara pedia.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Para terceira pergunta, disse gostar de saber qual era o valor que tinha sido pago pela 

Câmara às Águas do Centro Litoral desde que tinha entrado em funções e até àquele 

momento.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para quarta pergunta, questionou qual tinha sido o valor que tinha recebido dos 

Mirandenses do pagamento de água naquele período, ou seja, de 2013 até àquele ano.  --------  

Disse que depois de lhe dizer que no acordo se tinha esquecido de contar os juros, 

que o saldo liquido afinal passava o acordo com uma diferença residual, que tinha recebido 

milhares (e milhares...) de euros dos Mirandenses no que toca ao pagamento de águas, mas 

que pouco ou nada tinha pago, pelo que podiam então perceber a dimensão do acordo que 

tinha feito e a dimensão do prazo de pagamento que propunha.  -------------------------------------  

A sua questão era, em suma, quanto é que o Presidente tinha recebido dos 

Mirandenses naquele período, quanto é que tinha pago de água, quanto tempo é que se 

propunha a onerar os Mirandenses pelo pagamento da água, de valor que já tinha recebido e 

estoirado sem ter criado desenvolvimento em Miranda do Corvo, mas depois, porque também 
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tinham percebido que tinha uma obsessão por 2013, quando ninguém tinha falado de 2013, 

mas que parecia que era um fantasma para o Senhor Presidente da Câmara que estava 

preocupado com aquela comparação. ----------------------------------------------------------------------  

Continuou referindo que o Senhor Presidente disse que tinha uma divida pouco 

superior hoje em dia com a inclusão da divida que tinha escondido durante tanto tempo, e 

perguntou, em 2013, quantas obras estavam em curso em Miranda do Corvo, qual era o 

financiamento comunitário para as obras em curso em Miranda do Corvo, quantas obras é que 

já tinham sido feitas cujo financiamento comunitário ainda não tinha sido recebido, e quanto 

financiamento comunitário é que tinha recebido no primeiro ano em que tinha estado em 

funções na Câmara Municipal de Miranda do Corvo.  ----------------------------------------------------  

Acabou dizendo que se o Senhor Presidente lhe respondesse às questões iria sentir-se 

mais esclarecido acerca do seu aparentemente brilhante negócio. -----------------------------------  

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

colocou duas questões, sendo que uma já tinha sido respondida em parte, que era perceber 

como é que ia ser feito o pagamento, embora durante aquele mandato e o anterior o assunto 

tivesse sido recorrente, mas tinha ficado com a sensação que tinha ido dizendo que havia 

dinheiro para pagar de imediato, no caso de ter de chegar a um acordo, o que pelos vistos 

não era assim, mas havia um acordo e uma forma de pagamento.  -----------------------------------  

Disse que outra questão que o Senhor Presidente colocou tinha exatamente a ver com 

os caudais, portanto o que tinha motivado aquilo e que segundo o Senhor Presidente explicou 

era o facto de quando chovia os caudais aumentarem na estação de tratamento de águas, 

resolvido aquele imbróglio, dali para a frente, perguntou se estava estabelecido o que se ia 

pagar, dizendo que gostaria que o Presidente explicasse aquilo. -------------------------------------    

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

mencionando que aquela matéria era já muito adensada nos últimos mandatos, disse que 

tinha sido sempre dito que havia dinheiro e que estavam feitas as cativações necessárias, o 

que era verdade, tinha de ser daquela forma porque as contas da autarquia tinham que ser 

aprovadas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que à pouco tempo houve uma transmissão do saldo gerência do ano 

transato para aquele ano, e houve aquela transferência num montante efetivamente bastante 

avultado que, ainda que não desse para pagar a divida toda de uma vez, certamente daria 

quase para pagar a divida toda de uma vez.  --------------------------------------------------------------  

Disse que considerando que as cativações tinham sido feitas e que todas as pessoas 

tinham ido pagando a água, realmente fazia sentido questionar o porquê de protelarem no 

tempo, o que traria um prejuízo porque haviam juros que ficariam a contar, a não ser que 
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tivesse percebido mal e o Senhor Presidente podia fazer o favor de a corrigir, portanto 

perguntou o porquê de no primeiro cenário fazer prolongar até 2025 o pagamento de, em 

redondo, 1.300.000 euros e o porquê da justificação de que quando a Câmara, naquele 

executivo ainda que no anterior mandato tivesse uma dívida de cerca de 750 mil euros, 

porquê protelar os 650 mil restantes da segunda parte do plano de pagamentos em 15 anos 

quando na verdade, todos sabiam que por um lado, a câmara tinha vindo sempre a receber o 

dinheiro dos munícipes relativamente à água e aos esgotos e por outro lado, tinha havido um 

saldo de gerência que tinha transitado para aquele ano e que não era pouco e por outro lado 

também associando aquilo tudo ao nível de execução orçamental que efetivamente 

perguntava então, se não houvesse execução orçamental no período transato, se o dinheiro 

tinha sido cativado e se estava disponível, se seria melhor negócio protelar aqueles 

pagamentos no tempo ou liquidar já uma grande parte, até porque o acordo poderia ser um 

pouco melhor se houvesse um plano para reduzir drasticamente aquele montante de 

prestações, pois acreditava que o juros até eram bastante elevados. -------------------------------  

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

disse só querer fazer três ou quatro perguntas. ----------------------------------------------------------  

A primeira prendeu-se com qual a percentagem daquela faturação no que diz respeito 

ao fornecimento de água e qual era a percentagem da faturação relativamente ao tratamento 

de águas residuais, o que lhe pareciam ser coisas diferentes, salientando que aquela 

faturação e aquela divida do tratamento de águas residuais, tinham duas componentes.  ------  

Perguntou ainda como era possível que houvesse faturação a mais e o que era aquilo, 

pois não percebia e gostava que lhe esclarecesse o que era a faturação a mais, porque é que 

era faturação a mais e como era que ela acontecia.  ----------------------------------------------------  

Perguntou ainda que se havia faturação a mais como é que ela tinha sido detetada ou 

como tinha sido regularizada, qual tinha sido o mecanismo que tinha levado a que se verifica-

se que havia faturação a mais e que reclamassem aquela faturação. --------------------------------   

Perguntou como tinha sido encontrada aquela solução ou como tinha sido descoberta 

aquela solução. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para referir que sobre o ponto 

que tinha sido focado pela Deputada Etelvina, dizendo que iria falar de experiência e que era 

imparcial.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que tinha trabalhado com as Águas do Centro e que o grande problema que 

era sempre colocado em cima da mesa era realmente as águas residuais em que, o Ministério 

e a própria empresa das águas tinha colocado o abastecimento de água e as águas residuais, 

no mesmo pacote.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Disse que não existia barragem nenhuma, não tinham nada para dar para além dos 

canos e as condutas que também tinham tido valorização naqueles contratos todos, 

nomeadamente em relação á transferência de competências e disse que, na sua opinião, os 

Presidentes anteriores tinham feito bem em não querer pagar aquilo que as águas queriam. --  

Mencionou ainda que os concelhos podiam ser muito prejudicados com aqueles 

acordos e o tempo acabava por resolver muitas daquelas contrariedades que poderiam existir 

naqueles contratos, um contrato que era feito há 10 ou 15 anos atrás se calhar não era o 

mesmo que seria feito nesta altura, aquilo valorizava um pouco o protelamento no tempo de 

quem queria pagar porque tinham sempre tido boa-fé para pagar só discordavam dos 

montantes, o que achava bem.  -----------------------------------------------------------------------------  

Salientou que não existem milagres, a entidade gestora tem de receber os valores, 

têm de ter lucro visto que muita gente trabalha nas águas e precisam de pagar esse 

movimento dos funcionários, portanto disse achar que a Câmara tenha feito bem, não tendo 

condições para gerir um sistema que não era dela, a partir do momento em que era 

nacionalizado a Câmara tinha de cingir às normas porque senão cortavam a água, que tinha 

de ir buscar ao Mondego ou outros sistemas que tivessem água com abundância e que 

pudessem trazer para a população.  ------------------------------------------------------------------------  

Questionou se era água de qualidade, dizendo que achava ser melhor do que as 

captações próprias e as nascentes que tinham antigamente pois com isso não iam realmente a 

lado nenhum.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questionou ainda se seria mais barato fazer uma barragem, disse que talvez, mas 

também não havia sítio para as águas nacionais e o ministério aprovarem uma barragem para 

Miranda do Corvo, sendo que esse seria o caminho visto que, não tinham espaço nem rios. ----   

Portanto, disse que não haviam acordos perfeitos, mas valia mais um bom acordo do 

que estarem no tribunal a demandar as coisas pois aí perderiam a causa. --------------------------  

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

disse que aquele tinha sido um assunto, desde que tinham tomado posse no primeiro 

mandato, que tinha constituído uma grande preocupação e que lhe tinha tirado o sono muitas 

vezes, também o tendo tirado do sério em algumas negociações, visto que tinha sido 

confrontado como uma situação de profunda injustiça, nomeadamente com o tratamento por 

parte da entidade gestora.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Disse entender que, não só as condições negociadas, como as condições de pagamento 

associadas, pelo que já tinha dito, eram perfeitamente justas a todos os níveis, mesmo no 

campo político.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 28-02-2019  
Nº 2  

35 

Sobre o Senhor Deputado José Miguel, que tinha falado sobre o valor que a Câmara 

recebia do valor das faturas dos Mirandenses, disse que, como já sabiam, tinha entrado em 

vigor o novo tarifário em que faziam algum ajustamento em termos de recuperação de custos, 

dando nota de que ainda não teriam uma recuperação de custos a 100%.---------------------------    

Referiu que os encargos de onerar os mirandenses, era certo que oneravam o 

orçamento da Câmara, por essa via indireta, admitia que oneravam todos eles, mas não 

entrava para o cálculo do tarifário porque aqueles valores já tinham sido considerados nos 

valores participados à ERSAR em termos de recuperação de custos e que se assim não fosse, 

nos cálculos que tinham estado na Assembleia anteriormente quando foi feita a atualização 

do tarifário para o ano 2019 e que eram relativos a 2017, em números redondos estavam a 

falar de uma receita da água, tratamento de resíduos e lixo de 1.4/1.5 milhões e de despesa 

na casa de 1.9 milhões, com um défice de cerca de 400 a 500 mil. ----------------------------------    

Disse que a Câmara tem as faturas relativas ao fornecimento da água em alta 

religiosamente pagas até ao último cêntimo e que a única coisa que não está paga prende-se 

com o que já referiu e que são três faturas muito antigas, apenas uma relativa ao mandato 

2013-2017, sendo as outras duas anteriores, que totalizam duzentos e tal mil euros. ------------  

Relativamente àquilo que já tinha dito, e que iria repetir, mas de forma mais 

detalhada, a Câmara tinha pago: a 29 de novembro de 2013 uma fatura de 48 mil euros de 

maio de 2012; 34.800 euros de uma fatura de junho de 2012; 45.201 euros de uma fatura de 

30 de novembro de 2012; 50.374 euros de 31 de dezembro de 2012; 38.904 euros de 31 de 

janeiro de 2013; 54.809 euros de 28 de fevereiro de 2013; 65.286 euros de 31 de março de 

2013; 3.840 euros de 30 de abril de 2013 e de abastecimento de água, pelo que agora não se 

deve nada, a somar à dos caudais mínimos que estava naquela negociação; 47.416 euros de 31 

de julho de 2013; 50.457 euros de 31 de agosto de 2013, 36.340 euros de 30 de Setembro de 

2013 e outra fatura de 32.101 euros, sendo que a última já não contava para aquela 

contabilidade. E ainda, a fatura de 31 de maio de 2013, do mandato anterior, de 45.350 

euros, a de 30 de junho de 2013 de 34.813 euros, a de 31 de julho de 2013 de 23.250 euros, 

assim como as dos dois meses seguintes de também mais 23.250 euros e que estavam naquele 

acordo para pagar.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Frisou que as pessoas, nomeadamente a Deputada Rita Santos, queriam que pagassem 

tudo naquele momento, de dívida anterior.  --------------------------------------------------------------  

Disse que deviam à banca, quando tomaram posse, 2.262 mil euros, sem falar no 

resto, e naquele momento só deviam 564 mil euros.  ---------------------------------------------------  
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Frisou que a diferença entre o que deviam anteriormente e o que devem neste 

momento, e que já tinham amortizado, dava 1.7 milhões, sendo que as dívidas eram dos 

anteriores mandatos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, somando aqueles 1.7 milhões que já se deve a menos à banca e que não 

tinha sido dívida contraída por este executivo àqueles setecentos e tal mil euros dava quase 

2.5 milhões.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Perguntou se os senhores queriam que pagasse aqueles 1.9 milhões e não fizesse um 

plano de pagamentos, e se achavam que era correto terem de pagar dívidas que vinham de 

trás e ainda terem de pagar tudo agora, quando naquela dívida estavam setecentos e tal mil 

euros que tinham sido herdados.  ---------------------------------------------------------------------------  

Frisou que além daqueles 755 mil euros, tinham os compromissos herdados e que 

tinham de honrar, nomeadamente, os 750 mil euros para o hospital e os 150 mil euros para 

por energia e o acesso ao Templo Ecuménico, os cerca de 150 mil euros para os lares, mais 

entre 50 a 150 mil euros para o campo sintético dos Moinhos e somando também as receitas a 

menos, visto que tinham sido antecipadas receitas dos parques eólicos de 350 mil euros.  ------  

Respondendo ao porquê de o segundo empréstimo de 650 mil euros não ser a curto 

prazo, disse que, podia ser mas então o anterior devia ser a 20 anos porque nos 1.3 milhões 

estava lá quase metade que vinha de trás.  ---------------------------------------------------------------  

Mencionou ainda que a Senhora Deputada Etelvina tinha perguntado sobre a água e 

saneamento, e já tinha dito que o grosso era de tratamento de esgotos e saneamento de 

águas residuais, e a parte relativa à água era aquelas três faturas muito antigas de acerto de 

caudais mínimos. Os dois argumentos principais de negociação que tinham tido, um tinha 

sido, como o Senhor Deputado José Miguel Ferreira já tinha referido, o pedido 

reconvencional, e perguntou se achava que tinham chegado àquele acordo se não tivessem 

feito o pedido reconvencional, que tinha sido um dos argumentos que os tinha ajudado a 

baixar drasticamente o valor a pagar, garantindo que se não o tivessem feito, naquele 

momento estariam a falar de bem mais dinheiro a pagar. ----------------------------------------------    

Frisou que o pedido reconvencional tinha sido um trunfo de negociação por parte dos 

advogados e tinha sido muito bem idealizado.  -----------------------------------------------------------   

Posto isto, o Senhor Presidente fez um exercício de forma a explicar a sua teoria 

sobre a ETAR e como a licença de utilização de recursos estava feita para 3 tanques, mas um 

ainda não tinha sido construído, e ao perceber que a licença estava majorada em 50%, 

conseguiu que a APA reduzisse a licença de utilização de caudal previsto naquela ETAR de 

90.000 metros cúbicos/mês para 55.000, o que acabou por ser usado como um trunfo de 
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negociação perante as Águas do Centro Litoral e as Águas de Portugal para reduzir 

drasticamente o valor da dívida.  ----------------------------------------------------------------------------  

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

disse que aquela faturação então nem devia existir, que estavam a cobrar muito mais do que 

aquilo que estava previsto e se, por exemplo, estavam a cobrar 100.000 metros cúbicos 

quando só levava 56.000, dizendo que era apenas aquilo que queria saber. ------------------------  

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

relativamente à questão que o Presidente da Câmara tinha sugerido, disse que o que tinha 

entendido era que no projeto estavam descritos três tanques, mas que só estavam construídos 

dois e, depois de esclarecida pelo Senhor Presidente da Câmara, continuou perguntando de 

quem é a responsabilidade daquela matéria, dizendo ainda que a Câmara Municipal tem 

poderes, competências e deveres para, efetivamente, tentar perceber o porquê.  ---------------  

Disse que não fazia sentido estarem a pagar juros de dívida que não deveria ser 

reconhecida, pedindo ao Presidente que explicasse aquilo.  -------------------------------------------  

Acrescentou que, independentemente das divergências políticas e das opções de cada 

um, estavam ali para servir os Mirandenses o melhor que podiam e, portanto, tudo aquilo que 

teria contribuído para a redução da dívida ao Município de Miranda do Corvo era bom para 

todos eles, incluindo também a Freguesia de Vila Nova que também devia contribuir, disse 

acreditar que sendo bom para todos eles, todos eles se deviam rejubilar e não andarem a 

fazer das coisas jogos políticos.  -----------------------------------------------------------------------------  

Considerava que o Município de Miranda do Corvo teria condições para proceder ao 

pagamento parcial em menor prazo, reconhecendo que o Presidente tinha justificado que 

depois ficava sem dinheiro para fazer obras, mas que, efetivamente, obras não era aquilo que 

mais tinham feito e daí a sua observação.  ----------------------------------------------------------------  

Contudo, voltou a dizer que gostava de saber o porquê dos tanques, o porquê da 

fórmula estar errada e quem é que era responsável por aquilo, visto que o Município tinha 

gasto dinheiro em advogados e teve outros custos, não só os juros que deveriam ser tidos em 

conta se tinha havido incompetência ou neglicência grosseira por parte de quem tinha 

procedido àquela fórmula e àquelas contas. --------------------------------------------------------------  

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

que começou por dizer que descobriu que o Senhor Presidente da Câmara Municipal tinha uma 

apetência para a magia, mas que não a entendia uma vez que pela exposição que fez tinha 

pago imensas dívidas e que ainda assim, no final das contas, tinha aumentado a dívida em 

dois milhões de euros, que pagou todas as faturas, as do seu mandato, as do mandato anterior 
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e no final propunha que os mirandenses pagassem em quinze anos dois milhões às Águas do 

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

Disse ainda que o município recebeu dos mirandenses todos os meses as taxas, mas 

que não pagou a água nem as taxas devidas para o saneamento e que todos os residentes em 

Miranda tinham pago água, pois não se lembrava da Câmara algum dia lhes ter dado isenção 

para o pagamento da mesma nem para o pagamento de uma taxa e que no final de todos os 

mirandenses terem pago, o Senhor Presidente de Câmara dizia que só pagou faturas 

atrasadas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que era um facto que apresentava aquela proposta, depois de ter 

recebido toda a receita proveniente das águas. Disse que o considera um revanchista, pois 

uma vez que herdou dívidas dos mandatos anteriores, o próximo também tem de herdar 

dívida, e se era essa a postura do Senhor Presidente de Câmara, aconselhava-o a deixar para 

os que viessem a seguir um bocadinho de obra uma vez que até ao momento tinha sido 

impossível. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

começou por dizer que se deveria separar o trigo do joio. Esclareceu que as faturas de água 

foram todas pagas.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que os juros até aquela data foram perdoados e que a partir do momento do 

acordo os juros seriam de 2.7% de taxa fixa no plano de pagamentos de maior valor e no outro 

à luz do Decreto-Lei, através de um mecanismo financeiro relacionado com o Banco Europeu 

de Investimento, diz respeito a um valor ligeiramente acima pois estava indexado às taxas do 

Tesouro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos reservatórios, disse que a ETAR foi bem construída de acordo com 

o projeto e ainda no mandato do Senhor Presidente Jorge Cosme, tendo iniciado o 

funcionamento no mandato da sua antecessora, então Presidente de Câmara.  -------------------  

Disse que foi construída e bem, como estava previsto, para os primeiros vinte anos, 

até cerca de 2021 com dois reservatórios grandes de tratamento com outros complementares, 

mas que de 2021 a 2041 estava prevista uma ampliação que poderá vir a ser necessária ou 

não, e só nesse momento é que a licença de utilização de recursos hídricos deve ser dos tais 

cerca de 90 mil metros cúbicos por mês.  ------------------------------------------------------------------  

Informou que o que sucede é que a licença inicialmente emitida pela APA, por lapso, 

e que nunca tinha sido verificada pela Câmara Municipal, constava como se já existissem os 

três tanques.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Disse ainda que a questão relacionada com a licença foi um trunfo de negociação 

muito forte, porém, o que contava para efeitos de faturação é o volume que chega aos 

tanques e que é medido.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que o problema grave tinha a ver com a época das chuvas, pois muito do que lá 

chegava era água das chuvas e os munícipes andavam a pagar a água da chuva que não era 

tratada e ia diretamente para o rio, tendo em conta que ultrapassava a capacidade de 

tratamento da ETAR.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que de acordo com o que constava nos documentos, o Município iria pagar 

sempre as faturas, ainda que excessivas, mas em janeiro do ano seguinte será efetuada uma 

correção e emissão de uma nota de crédito e a título de exemplo informou que o Município já 

recebeu uma nota de crédito para acionar juntamente com as faturas que iriam começar a ser 

pagas, sendo relativamente ao ano de 2018, cento e sessenta mil euros, o que permitiria 

pagar a fatura de novembro, dezembro e talvez parte da fatura de janeiro. Assim a questão 

relacionada com a afluência excessiva de caudais estava prevista. -----------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o ponto 1 - Acordo judicial a 

ser submetido a homologação do Tribunal - Processo n.º 79/15.0BECBR do TAF de Coimbra. ---  

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com 8 abstenções dos Deputados da 

bancada do PPD/PSD-CDS/PP, com uma abstenção do Deputado do PCP e com os votos a favor 

dos Deputados do Partido Socialista e do Senhor Presidente, o acordo judicial a ser submetido 

a homologação do Tribunal – Processo n.º 79/15.OOBECBR do TAF de Coimbra. -------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o ponto 2 - Acordo de 

Regularização de Dívida, nos termos do Decreto-Lei n.º 5/2019 de 14 de janeiro. ----------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria com sete votos contra, duas abstenções 

e 15 votos a favor, o Acordo de Regularização de Dívida, nos termos do Decreto-Lei n.º 5/2019 

de 14 de janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

apresentou a sua declaração de voto não sem antes solicitar ao Senhor presidente da 

Assembleia Municipal que o autorizasse a dirigir-se ao Senhor Deputado Carlos Marta para 

apresentar uma correção à sua intervenção no ponto 8 sobre a coerência de votação na 

proposta relativamente à construção do canil apresentado pelo Senhor Deputado Nuno Lopes 

na anterior Assembleia Municipal, pelo que salientou que a bancada do Partido Socialista não 

votou contra, mas absteve-se uma vez que o Senhor Deputado se mostrou irredutível quanto 

ao prazo exigido ao Município para a construção do mesmo. Feito aquele esclarecimento 

apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------------------------------------------------------  
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“A bancada do Partido Socialista congratula-se e dá os parabéns pelo acordo 

alcançado que se revela a todos os níveis vantajoso para o Município com as devidas 

discordâncias que cada bancada e cada um pode ter relativamente a esse facto.  ----------------  

Não sou economista, não é a minha área de formação, já aqui foram feitas várias 

dissertações sobre o modo de atuar mas neste propósito concordamos com o que foi adotado 

por este executivo, por isso, mais uma vez os nossos parabéns.  --------------------------------------  

Até porque e como o Senhor Presidente Câmara Municipal referiu, defendeu os 

interesses do Município e dos munícipes. Não foi um acordo brilhante, acho que foi mais 

brilhante até a demonstração.  ------------------------------------------------------------------------------  

Apesar de ser um processo moroso e o resultado final não ter sido o ideal, foi o 

melhor possível. Afinal o Senhor Presidente da Câmara Municipal teve razão e conseguiu 

provar que tinha razão em querer levar este processo até ao fim e o nosso muito obrigado por 

ter defendido os interesses dos munícipes e do Município” --------------------------------------------  

Ponto 15 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 20/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 24.P/2019. Deliberação 

Camarária de 25.01.2019 --------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que a proposta apresentada, de momento, era de não-aceitação no que diz respeito a 

dois diplomas em que a Assembleia Municipal terá de se pronunciar até finais de março sobre 

a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da proteção e saúde 

animal e de segurança dos alimentos.  ---------------------------------------------------------------------  

Informou que após um estudo feito, o que está em causa nas duas componentes e 

porque o CROA ainda está apenas na fase de projeto e demorará algum tempo para ser 

construído, só nesse momento haverá condições para aceitar aquelas competências. ------------  

Disse ainda que o Município ao aceitar aquelas competências iria aumentar as 

despesas, uma vez que passaria a ter um veterinário a tempo inteiro, abrindo concurso para o 

efeito. Contudo também passaria a ter mais receitas, que no momento não eram receitas da 

Câmara Municipal, o que iria equilibrar as coisas, mas no momento não haviam condições em 

termos de recursos humanos e principalmente de infraestruturas e equipamentos para poder 

aceitar aquelas competências. Assim, a proposta apresentada e aprovada na Câmara 

Municipal é de que a Assembleia Municipal concorde com a não-aceitação, de momento, 

daquela competência.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

começou por dizer que entendia as razões plasmadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal quando diz que se trata de uma medida de descentralização que exige condições 

humanas e toda a logística que envolve, nomeadamente as instalações.  ---------------------------  

Disse que voltava a afirmar que existia por parte da autarquia a vontade da 

construção do centro de bem-estar animal para 2019 e esperava que se viesse a concretizar e 

que reconhecia a autarquia e a Assembleia Municipal da importância da implementação 

quando estivessem reunidas as condições daquele decreto e a sua operacionalização na 

comunidade, na defesa quer da saúde pública, quer da população, quer também dos direitos 

dos animais.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que gostaria que ficasse registada a preocupação em duas áreas bem 

distintas, a saúde pública e a proteção dos direitos dos animais. -------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Francisco Ribeiro, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, perguntou ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal se a não-aceitação da transferência de competências era apenas o adiamento 

enquanto a Câmara Municipal não tem condições para assegurar a mesma.  -----------------------  

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

começou por pedir desculpa à bancada do Partido Socialista uma vez que tinha incorrido em 

erro, mas continuava a considerar que a abstenção daquela bancada significou de toda a 

forma um voto contra, uma vez que ao proporem uma alteração de proposta ao Senhor 

Deputado Nuno Lopes que seria até ao final do mandato e se bem se recordava o Senhor 

Deputado propunha que as obras iniciassem em 2019 e a bancada do Partido Socialista 

absteve-se e entretanto aprovavam uma proposta que leva à construção do canil em 2019, 

considerando que foi uma abstenção com sabor a voto contra.  --------------------------------------  

Disse que relativamente à não-aceitação a bancada ia votar favoravelmente uma vez 

que eram recorrentemente contra a transferência de competências uma vez que consideram 

que era um assinar de cheque em branco pois até aquela data ainda ninguém disse quanto 

dinheiro estava disponível para todas as transferências de competências aceites e aprovadas.  

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria com a abstenção da Deputada Rita 

Santos, a proposta n.º 24.P/2019, relativa à não-aceitação da transferência de competências, 

constante do Decreto-Lei n.º 20/2019 de 30 de janeiro, para o Municipio de Miranda do Corvo. 

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

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

“A bancada do PCP vota favoravelmente a não-aceitação da transferência de 

competências, ao abrigo da Lei 50/2018 – DL 20/2019 referente ao domínio da proteção e 

saúde animal e de segurança dos alimentos, para o Município de Miranda do Corvo, ou para a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, considerando que: ------------------------------  
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- O Município de Miranda do Corvo não deve aceitar competências sem quaisquer 

verbas associadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- O Município de Miranda do Corvo, não deve aceitar competências por parte do 

Estado, sem quaisquer garantias de que os meios humanos e materiais serão fornecidos e/ou 

suportados pelo Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Esta transferência de competências transforma o poder local em meros órgãos 

executores dos Governos, 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 que estes sejam postos em prática de uma forma universal, como seja o direito no 

acesso à 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 o atual processo de transferência preconiza.” -----------------  

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

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

“Relativamente à minha declaração de voto em que me abstive o substrato é 

diferente das minhas anteriores votações simplesmente pelo facto e tão só de se tratar aqui 

do domínio da proteção e saúde animal e segurança dos alimentos.  --------------------------------  

Porquê? Porque se fosse apenas no domínio da proteção e saúde animal obviamente 

que teria votado contra, porquanto este executivo municipal já teve mais que tempo de 

implementar as medidas decorrentes da Lei 75/2013 e que anteriormente faziam parte da 

anterior legislação que esta veio republicar revogando algumas matérias, porquanto o 
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executivo municipal já teve mais que tempo e meios para construir efetivamente as 

instalações e dotar o Município quer de recursos técnicos quer de recursos humanos em 

número suficiente para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------  

É daí que advém a minha abstenção caso contrário votaria contra porque 

efetivamente a questão da segurança alimentar ainda nos merece algum cuidado.” -------------  

Ponto 16 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 22/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 25.P/2019. Deliberação 

Camarária de 25.01.2019 --------------------------------------------------------------------------  

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

começou por dizer que a proposta estava relacionada com a transferência de competências 

no domínio da cultura e embora pudesse parecer muito vasto, referia-se essencialmente a 

imóveis, património cultural, e que no concelho estaria eventualmente a falar do Mosteiro de 

Semide, mas o mesmo não consta da lista, uma vez que não tem classificação dentro da 

tipologia dos imóveis que poderiam ser objeto de transferência de gestão para o Município.  

Disse que não faz qualquer sentido, do seu ponto de vista, no que diz respeito ao 

Município de Miranda do Corvo aceitar uma competência que não seria para exercer, uma vez 

que aqueles não existem. -------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que se se viesse a contratualizar ou protocolar algo correlacionado e 

obrigasse à aceitação daquela competência seria bem-vinda, nomeadamente no que diz 

respeito ao Mosteiro de Semide, se viesse a existir dotação e financiamento para os 

investimentos que faltavam realizar. Contudo neste momento não faz sentido algum a 

Assembleia Municipal deliberar a aceitação quando não existe fundamento, o que aliás 

aconteceu na votação na Câmara Municipal, a qual foi aprovado por unanimidade.  -------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta n.º 25.P/2019, relativa 

à não-aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 22/2019 de 

30 de janeiro, para o Municipio de Miranda do Corvo. ---------------------------------------------------  

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

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

“A bancada do PCP vota favoravelmente a não-aceitação da transferência de 

competências, ao abrigo da Lei 50/2018 – DL 22/2019 referente ao domínio da cultura, para o 

Município de Miranda do Corvo, ou para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, 

considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- O Município de Miranda do Corvo não deve aceitar competências sem quaisquer 

verbas associadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O Município de Miranda do Corvo, não deve aceitar competências por parte do 

Estado, sem quaisquer garantias de que os meios humanos e materiais serão fornecidos e/ou 

suportados pelo Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Esta transferência de competências transforma o poder local em meros órgãos 

executores dos Governos, 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 que estes sejam postos em prática de uma forma universal, como seja o direito no 

acesso à 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 o atual processo de transferência preconiza.” -----------------  

Ponto 17 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

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

começou por dizer que a bancada do Partido Socialista estava muito entusiasmada com a 

solução para o ramal, a qual foi apresentada há alguns anos atrás e não tinha dado em nada e 

que de todo o modo e independentemente daquela apresentação gostaria de colocar algumas 

questões ao executivo.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Começou por questionar o executivo se já tinha pensado em como ficará a ligação à 

Estação Velha e à ferrovia nacional, se já se tinha questionado acerca da impossibilidade do 

transporte de mercadorias, o que considerava uma mais-valia no caso de o executivo 

tencionar atrair indústrias para a zona industrial, a menos que não houvesse interesse nessa 

questão.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Perguntou ainda se fizeram contas aos prejuízos que os sucessivos governos têm 

infligido ao concelho durante os anos que ficou sem comboio e, por fim, se já tinham 

equacionado pedir uma auditoria aos gastos feitos ao longo dos anos pelo Conselho de 

Administração da Metro Mondego e até caso se justificasse, recorrer à justiça para um cabal 

esclarecimento das verbas gastas, ou se por outro lado e por acreditar que finalmente se 

tinha encontrado uma solução, estava disposto a esquecer o erário público que tinha sido 

derretido indevidamente, pelo que constava nos Relatórios do Tribunal de Contas e que não 

tencionava questionar. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim perguntou se o executivo não achava estranho que os especialistas em 

transportes achassem que aquela não era uma solução viável e que o governo continuasse a 

achar que sim.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal referiu que não estava contra o comboio mas 

perante o que tinha sido apresentado seria preferível ter aquela solução do que não ter nada, 

pois achava muito importante existir um meio de transporte. Disse ainda que relativamente à 

circulação do metro na cidade de Coimbra ainda não estava definido o trajeto.  -----------------  

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

dirigiu ao Senhor Deputado Carlos Marta para lhe dizer que, relativamente àquele processo, 

todos poderiam ter um sonho, belíssimo, em que existia o comboio, como noutros tempos, a 

funcionar na linha, que passava na baixa de Coimbra e ligava a Coimbra-B, transportava 

passageiros, mercadorias, que a Metro Mondego não existia, com todos os problemas que o 

Senhor Deputado tinha referido, com todo o despesismo, que não tinha existido aquele 

período em que Miranda do Corvo tinha sido gravemente prejudicada em milhões, que enfim, 

poderia haver o sonho, mas em algum momento iriam acordar para o pesadelo que estavam a 

viver naquele momento, acordar para a realidade.  -----------------------------------------------------  

Disse que a realidade era aquela que o Dr. Mourato tinha acabado de referir e que já 

noutro tempo existiu um confronto entre o metro ligeiro ou nada. -----------------------------------   

Salientou que o então executivo e Presidente da Câmara confrontados com a situação, 

contrariada, certamente, aceitou. E naquele momento as circunstâncias eram semelhantes.  -  

Disse que já tinha declarado que não concordava com a solução pois preferia uma 

solução ferroviária, de preferência que transportasse mercadorias. Salientou que todos 

preferiam essa solução, mas a realidade era a apresentada naquele momento e pelo que 

dizem está devidamente precavida, tem financiamento comunitário e para além disso 

afiançam que é a solução mais sustentável em termos de exploração uma vez que se adapta 

melhor à procura entre outras razões.  ---------------------------------------------------------------------  
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Disse ainda que, foi apresentado na Câmara Municipal de Coimbra, o trajeto já com 

estudo prévio, já desenvolvido e dentro do timing, salientando que foi um compromisso do 

governo e das Infraestruturas de Portugal na pessoa do seu Presidente do Conselho de 

Administração, o qual fez a apresentação e onde foi seguida basicamente o canal do antigo 

ramal com uma pequena variante à Solum, como de resto já tinha o projeto anterior do metro 

de superfície.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que estava em fase de consolidação o traçado para a zona dos Hospitais, 

faculdade de Medicina e eventualmente Hospital Pediátrico como Pólo de atratividade em 

termos de passageiros.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que esta é a realidade, mas tinha confiança que os timings iam ser cumpridos e 

que iria surgir uma solução cómoda, confortável com condições de circulação minimamente 

aceitáveis, as quais serão muito melhores do que as que existem no momento relativamente 

aos transportes alternativos.  --------------------------------------------------------------------------------  

Por fim, disse que quando foi o lançamento do concurso de empreitada cujo 

investimento ronda os 25 milhões de euros, não se esquece daquilo que disse publicamente e 

do alerta que acabou por deixar, que estava atento aos ciclos económicos que se viviam e que 

queria ter plena confiança de que fosse qual fosse o governo, que o que tinha sido lançado 

naquele dia fosse honrado de vez. Este é um processo que tem de ser honrado e os 

mirandenses não poderiam voltar a ser enganados, logo, as obras seriam para executar.  ------  

Frisou que não é o sonho belo que todos desejavam, mas era o que era possível. Se 

fosse o próprio a decidir haveria mais comboios a rasgar o interior, mais ferrovia no país, o 

transporte de mercadorias a funcionar de outra forma e provavelmente não haveriam tantas 

autoestradas. O país certamente funcionava melhor, com os portos a terem a relevância que 

lhes é devida, mas ele era Presidente de Câmara e como tal estava vigilante e atento. ---------    

O Presidente da Assembleia Municipal referiu que as palavras do Senhor Presidente 

da Câmara Municipal são importantes uma vez que disse algo que é muito elucidativo do que 

aconteceu no passado e com a possibilidade de haver o metro bus, claro que não era o 

desejável, achava que se deveria por um lado apoiar aquela decisão e por outro estar 

cautelosos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que a cautela da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal deveria 

envolver outras pessoas, forças vivas do concelho, que constituíssem uma comissão de apoio 

da execução da obra com o objetivo claro de fazer com que se cumprisse o prometido e para 

que a história não se repetisse.  -----------------------------------------------------------------------------  

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

começou por dizer que era como S. Tomé, só acreditava quando visse.  ----------------------------  
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Relativamente à questão que o Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que 

gostaria de ver um país com mais ferrovia lembrou que não foi o seu partido que esteve nos 

sucessivos governos, mas sim o partido do Senhor Presidente que poderiam ter desenvolvido 

mais a ferrovia a nível nacional, mas o que o preocupava muito era a questão da 

inevitabilidade.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que se por acaso o governo naquele momento dissesse que os mirandenses 

teriam de ir de carroça para Coimbra, era inevitável, mas pior do que a inevitabilidade eram 

os prejuízos e o dinheiro que tinha sido mal gasto e em que ninguém era responsabilizado e 

que para ele isso é que era assustador, os milhões gastos até aquele momento e sem a 

imputação de responsabilidades.  ---------------------------------------------------------------------------  

Por fim disse que esperava que o projeto fosse cumprido embora tivesse muitas 

dúvidas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação da ata 

em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------  

E sendo vinte e duas horas e dez 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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