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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 28-06-2019  

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 26.04.2019 -------------------------  

Ponto 3 - Intervenção do Público-----------------------------------------------------------------  

Ponto 4 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

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

Ponto 5 - 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 6 - Ata de Audiência de Discussão e Julgamento. Processo n.º 

366/18.6T9LSA. Para conhecimento ------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Conselho da Comunidade do Aces Pin- (Apresentação sumária do 

relatório de atividades do Aces Pin relativo ao ano de 2018 - Convenção " Pensar e 

Agir em Saúde " realizada no passado dia 7 de Junho em Penela - Descentralização 

de competências da saúde para as autarquias) -----------------------------------------------  

Ponto 8 - Eleição do Presidente da Junta de Freguesia, em representação das 

freguesias do concelho, para integrar o Conselho Municipal de Educação, de 

acordo com a alínea d) do n.º 1 do art.º 57,º da Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro 

Ponto 9 - Proposta de alteração do Regulamento Municipal para Concessão de 

Bolsas de Estudantes do Ensino Superior. Deliberação camarária de 17/05/2019 

Ponto 10 - Prestação de Contas Consolidadas 2018.Deliberação de Câmara de 

21/06/2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Transferência de Competências para a Comunidade Intermunicipal - 

Região Coimbra na sequência do disposto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei 

Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais - Proposta n.º 40.P/2019. Deliberação de Câmara de 

21/06/2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 28-06-2019  
Nº 4  

2 

Ponto 12 - Transferência de Competências no Domínio das Zonas Portuárias-

Marítimas, no âmbito do Decreto-Lei 72/2019 de 28 de maio - Proposta n.º 

43.P/2019. Deliberação de Câmara de 21/06/2019 ------------------------------------------  

Ponto 13 - Transferência de Competências no Domínio do Transporte em Vias 

Navegáveis Interiores, no âmbito do Decreto-Lei 58/2019 de 30 de abril - Proposta 

n.º 42.P/2019. Deliberação de Câmara de 21/06/2019 -------------------------------------  

Ponto 14 - Transferência de Competências no Domínio da Educação, no âmbito do 

Decreto-Lei 21/2019 de 30 de janeiro - Proposta n.º 41.P/2019. Deliberação de 

Câmara de 21/06/2019 -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 15 - Alteração e Ampliação do Loteamento Industrial de Miranda do Corvo. 

Desafetação de áreas do domínio público municipal, correspondentes a áreas 

verdes e de utilização coletiva, a áreas de passeios - circulação pedonal, a áreas 

de equipamento e utilização coletiva e a caminho público, para posterior afetação 

no domínio privado municipal. Deliberação de Câmara de 21/06/2019 -----------------  

Ponto 16 - Abertura de concurso para o fornecimento das refeições escolares - 

Ano letivo 2019/2020 -------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 17 - Gala do Desporto 2019 - aprovação de projeto de Regulamento para a 

Gala do Desporto do Município de Miranda do Corvo ----------------------------------------  

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

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

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

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

A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de substituição de 

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

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

- Deputada Sónia Clarinda Paiva Carvalho Cancela, sendo substituída por Rodrigo 

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

- Deputado Miguel António Bastos Brandão, sendo substituído por Francisco José 

Leitão Ribeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputada Joana Marçalo de Paiva, sendo substituída por Carlos Miguel Ferreira dos 

Santos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

- Deputada Marisa Manuel Simões Pedroso, sendo substituída por Sandra Cristina de 

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

- Deputado João Pedro Fontes Branco, sendo substituído por Martinho Manuel Pereira 

Marques; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de suspensão de 

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

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

- Deputado Carlos Simões da Silva, 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  

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 26.04.2019  

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

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

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

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

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

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

Os Deputados Martinho Manuel Pereira Marques, José João de Jesus, Arménio Carvalho 

Luís, Nuno Filipe Ferreira Lopes, Joel Barata, José Filomeno Albertino Taborda da Costa, Rita 

Alexandra Caetano dos Santos, Rui Jorge Cruz Fernandes e Carlos Alberto Marta Fernandes, 

não participaram na votação da ata uma vez que não estiveram presentes na referida 

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 3 - Intervenção do Público  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Henrique Pinto, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, infromou que mais uma vez ia referir-se ao 

processo da Rádio Dueça, uma vez que até ao momento a Câmara Municipal não tinha feito 

nada e a situação já se arrasta desde o mandato da Dra. Fátima Ramos. ---------------------------  

Disse ainda que tinha suspendido temporariamente um programa seu por razões de 

segurança e pelas mesmas razões a parceria que a rádio tinha com a Escola Profissional da 

Lousã também havia sido suspensa, cancelando as visitas dos alunos às instalações. -------------   

Terminou a sua intervenção desejando não voltar a referir-se aquele assunto e 

solicitando esclarecimentos sobre a real situação da Rádio. -------------------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Mário Sol, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, sublinhou que após a leitura do edital da 

convocatória da reunião da Assembleia Municipal, constatou com profunda mágoa que o tema 

“Ramal da Lousã” tinha sido novamente, e pela segunda vez consecutiva, votada ao 

esquecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Manifestou que como o motivo para tal esquecimento/desaparecimento já tinha sido 

explicado pelo Dr. João Mourato, tendo este a ver com o seu entendimento sobre o assunto, 

escusou-se, por considerar desnecessário e até deselegante, em voltar a questionar o 

Presidente da Assembleia Municipal sobre o facto, no entanto manifestou a sua profunda 

desilusão e discordância. --------------------------------------------------------------------------------------   

Questionou, para que para que os comboios do Ramal da Lousã não entrem no rol do 

esquecimento, o Senhor Presidente da Câmara, Doutor Miguel Baptista, acerca do seguinte: a 

empreitada de construção do troço do Metrobus do Mondego entre o Alto de S. João e Serpins 

destinado à instalação de tão propagada inédita e novíssima versão do sistema de mobilidade 

do Mondego a ser implantada no ramal da Lousã, conforme prometido de viva voz pelo Senhor 

Primeiro Ministro António Costa, nesta mesma sala a 4 de fevereiro de 2019, data comum para 

o lançamento do concurso para a empreitada, que referiu - construção do troço Alto S. João e 

Serpins. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Frisou que na ocasião, o Senhor Ministro Pedro Marques em declarações prestadas a 

jornalistas a propósito do ramal da Lousã disse: “de alguma maneira as populações da Lousã, 

Miranda do Corvo e Coimbra não compreenderam o encerramento do ramal da Lousã, num 

primeiro momento e em janeiro de 2010, agora a própria opção pelo Metrobus“. ----------------   

De seguida perguntou ao Senhor Presidente Doutor Miguel Baptista qual foi o número 

de empresas concorrentes nacionais e/ou internacionais e, mesmo se após protelarem em 

mais de um mês do limite temporal pré estabelecido passando a conclusão do concurso de 

maio para junho, passando de 90 para 120 dias, se com isto foi dado origem ao aparecimento 

de concorrentes e ainda qual a razão que terá levado, no seu entender, Pedro Marques a 

fazer a referência que citou. ---------------------------------------------------------------------------------   

Seguiu a sua intervenção com a suposição de que o referido Senhor já desconfiará que 

as soluções que nos têm sido servidas não passam de embustes que somente configuram as 

tais papas e bolos como se enganam os tolos.  

Disse que como o processo de admissão de propostas previsivelmente irá ficar 

concluído a 6 de junho corrente, conforme notícia veiculada pelo Notícias de Coimbra de 11 

de maio de 2019 e ainda não há divulgação do resultado, poderá configurar isto uma 

evidência da inexistência de concorrentes interessados? -----------------------------------------------   
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Para terminar este assunto e sabendo que estão para o bem e para o mal 

inevitavelmente ligados a este processo, desejou que a consciência os encaminhe para melhor 

e mais abrangente solução (o comboio) lembrando que neste processo não há 

indubitavelmente inocentes. Frisou não é agradável ficar para a história como os coveiros do 

ramal da Lousã.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fez uma referência à Praça da Liberdade, salientando que está incrivelmente suja ao 

ponto dos participantes no Miranda Cup terem de pegar em vassouras para limpar a área onde 

praticam jogos de entretenimento. -------------------------------------------------------------------------   

Informou que além de suja, tem muitas pedras soltas, já vistas antes da Expo 

Miranda, facto que se agravou após a realização dos mercados semanais que se seguiram. -----  

Manifestou que esta situação configura-se perigosa e revela por parte dos 

responsáveis autárquicos enorme falta de atenção e respeito para com todos os utentes da 

mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Falando em falta de atenção e respeito, declarou que esses valores ficaram bem 

vincados após o desmantelamento da Expo Miranda, sendo que dois WC ficaram esquecidos e 

não higienizados durante mais de uma semana exalando um cheiro nauseabundo. ----------------    

Informou que nem o facto de nas proximidades existirem habitações e comércio ou de 

à quarta-feira serem à sua volta instaladas tendas de feirantes ou ainda de a menos de uma 

dezena de metros também em dia de mercado ali ser instalada uma área alimentar, levou a 

que alguém se preocupasse com a aplicação de fatores tão importantes como a higiene a 

salubridade e a segurança dos utentes, residentes ou não nesta praça. Sublinhou que esta 

situação é inadmissível. ---------------------------------------------------------------------------------------    

Salientou que nesta praça, que certamente é a que mais utilização regista em Miranda 

do Corvo, a “pílula tinha ainda que ser devidamente dourada”, assim, no decorrer do 

“Miranda Cup” a sujidade da praça é real e não é com um aspirador de bolso que por lá 

costuma deambular que a limpeza da mesma se tornará uma realidade. ---------------------------   

Afirmou que as pedras soltas e os correspondentes buracos continuam a prosperar e o 

ruído noturno voltou a fazer a sua aparição (gritos, berros, ferros a bater no chão) isto ás zero 

e quarenta e cinco de quinta para sexta-feira, não é admissível. -------------------------------------   

Salientou que os funcionários da autarquia e colaboradores do evento compunham o 

ramalhete de intérpretes deste reprovável ato. Sublinhou que é respeitável a disponibilidade 

dos que trabalham em prol da nossa terra, valorizando-a, mas que o desempenho colaborativo 

não lhes dá o direito de adotar comportamentos terceiro mundistas de quem faz o que quer e 

lhe apetece sem manifestar qualquer respeito pelos mais básicos valores da educação e 

civilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Lastimou que as autoridades locais, autárquicas e policiais não estejam devidamente 

atentas a estes desvios comportamentais, aliás, também recorrentemente protagonizados por 

alguns dos feirantes que quarta após quarta madrugadas fora, aproveitando a completa 

inexistência de qualquer tipo de autoridade e legal vigilância e certamente à revelia do 

preconizado do respetivo regulamento, protagonizam idêntica sinfonia com os ferros a bater 

no chão a que apimentados por necessárias marteladas no ferro, quais intérpretes da área do 

coro dos ferreiros da ópera de Giuseppe Verdi, sendo aqui o fator vocal o menos 

preponderante. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

depois de cumprimentar todos os presentes, comunicou que embora todos conhecessem, 

gostaria de apresentar o movimento de utentes do Centro de Saúde de Miranda do Corvo que 

tinha sido constituído no dia em que fez 40 anos o Serviço Nacional de Saúde. --------------------   

Informou que é um grupo de cidadãos que se juntaram para defender acima de tudo o 

Centro de Saúde e dar resposta a situações na altura emergentes. -----------------------------------   

Lançou também o repto para a cooptação de novos elementos estando previstas novas 

iniciativas de apresentação do movimento aos cidadãos. -----------------------------------------------   

Disse ainda que era importante frisar que o movimento tinha sido reconhecido pelo 

diretor executivo do ACES Pinhal Interior Norte 1 no qual o concelho estava enquadrado em 

reunião com elementos do Centro de Saúde e com a sua coordenadora salientando a sua 

importância para a unidade de saúde e para o Concelho. ----------------------------------------------   

Salientou que as reuniões do conselho estavam a ser retomadas em sede do Centro de 

Saúde para que fosse possível criar um envolvimento necessário com os profissionais, 

nomeadamente com o conselho técnico. -------------------------------------------------------------------   

Nomeou alguns dos objetivos do movimento como, a defesa do SNS, a promoção da 

literacia na saúde, nomeadamente, promover a adequada utilização de serviços e apoios de 

saúde, promover a habilitação e capacitação de utentes no seu processo de saúde e doença 

pela defesa e promoção da sua própria saúde e direitos e deveres dos utentes. -------------------   

Referiu que no momento existiam vários problemas e necessidades prioritárias no 

Centro de Saúde tais como, a falta de segurança e de um segurança, de enfermeiros, de um 

telefonista e a falta de climatização dos serviços. -------------------------------------------------------   

Por fim disse que o movimento estava aberto a todas as pessoas que desejassem 

colaborar com ideias e propostas manifestando os problemas com que se deparassem sendo 

esse o objetivo do movimento.-------------------------------------------------------------------------------   

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

Municipal, que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por responder ao 
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Munícipe Henrique Pinto, e transmitiu que relativamente Rádio Dueça subscrevia tudo o que 

disse. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse também que embora não fosse ele a conduzir o processo, na semana seguinte 

iria inteirar-se da situação do mesmo junto das entidades envolvidas: Câmara Municipal, 

Rádio Dueça e o Agrupamento de Escolas. -----------------------------------------------------------------   

Sobre a intervenção do Munícipe Mário Sol, e relativamente à empreitada do Alto de 

S. João – Serpins, informou que o processo está a decorrer dentro dos timings conhecidos e 

que existem concorrentes, embora não saiba dizer quantos, pois não conhece o processo uma 

vez que se trata de um concurso público internacional. Tendo em conta todas as questões que 

estão associadas a uma empreitada daquela dimensão, certamente com uma análise 

complexa, do visto do Tribunal de Contas, da própria consignação, prevê-se para janeiro o 

arranque da obra física naquele troço, com uma décalage não muito elevada as restantes 

empreitadas associadas ao projeto. -------------------------------------------------------------------------  

No que diz respeito ao projeto relativo a Coimbra, informou que está em andamento e 

dentro da calendarização que foi sido apresentada. -----------------------------------------------------   

Salientou que o ideal era que a execução fosse em simultâneo em termos de 

lançamento das empreitadas em que o projeto se subdivide e a respetiva execução e entrada 

em funcionamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à Praça da Liberdade, assegurou que já tinha conversado com o Senhor 

Vereador Rui Godinho e que este confirmou o que se passou relativamente às instalações 

sanitárias. Garantiu que embora a Câmara Municipal tenha insistido junto da empresa a quem 

foram alugadas para que as retirassem, esta, apesar de pressionada, não cumpriu e não as 

retirou logo após o evento, e por isso pediu desculpa pelo fato e pelo transtorno causado. -----   

Quanto aos outros aspetos da intervenção, informou que os registou para que os 

serviços passem a ter outro empenho na questão da limpeza e da reparação das pedras que se 

encontram soltas. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à intervenção da Munícipe Márcia Simões, apesar de não ter colocado 

nenhuma questão, informou que tomou conhecimento de todo o processo e que já são 

conhecidos os estatutos da associação/movimento e manifestou a sua disponibilidade para 

colaborar em tudo o que se revele necessário. -----------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal mencionou que uma vez que foi questionado 

sobre a não introdução do ponto referente ao Ramal da Lousã na ordem de trabalhos, voltou a 

referir que, na sua opinião, o governo tem vontade de resolver o problema e que, portanto, 

não vê necessidade de estar sempre a agendar esta matéria. -----------------------------------------   
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Referiu que se o governo atual ou o futuro, entender que acaba com o concurso, na 

sua opinião, nessa altura, terá de se tomar uma atitude, mas que neste momento a “bola” 

está do lado do governo. --------------------------------------------------------------------------------------  

Exprimiu que o ideal era efetivamente o carril, mas isso não seria possível pois a 

Europa também entendeu que não o financiava. ---------------------------------------------------------  

Por fim, assegurou que se os senhores deputados quisessem agendar essa matéria 

teriam toda a legitimidade para o propor à Mesa da Assembleia. -------------------------------------       

Ponto 4 - 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 Mário Gama 

que depois de cumprimentar todos os presentes, indicou que apenas queria focar três pontos, 

que enaltecia o aspeto organizativo das associações e das competências do ponto de vista 

organizacional com o objetivo de colocar o concelho no centro das atenções nacionais e 

internacionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Começou por referir-se ao “Miranda Cup”, edição já de alguns anos, sendo já uma 

referência a nível nacional, nomeadamente porque participam várias equipas internacionais, 

as quais acabam por ter um papel dinamizador preponderante na área do desporto, para além 

de outras atividades. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Sublinhou que o facto de se encontrarem centralizados em Miranda do Corvo, 

potencia o turismo e o desenvolvimento da nossa economia e da nossa sociedade, dando um 

enorme orgulho a todos os mirandenses. -------------------------------------------------------------------  

Referiu-se ao fato de o Concelho estar também integrado no “Summer Cup” que 

contava com cerca de 55% de equipas estrangeiras, cerca de 2000 atletas, colocando sem 

dúvida a bandeira no centro de Portugal. ------------------------------------------------------------------  

Fez referência à “Volta a Portugal”, salientando o facto da primeira volta ter o seu 

início no nosso concelho, primeira vez que isso acontece, e portanto mostrou a sua emoção, 

pois é um desporto que também ele acarinha. Congratulou-se com o facto da autarquia e o 

nosso concelho, tenham apostado neste desporto no sentido de também colocar Miranda do 

Corvo no mapa e na senda do desporto dando uma visibilidade enorme a nível nacional. -------  

Para terminar, salientou a organização da edição do Worl Trail Championship, 

organizado pela Associação Abútrica, e que por isso propôs a atribuição de um Voto de 

Louvor:------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Organização do Os Trilhos do Abutres – 2019 Trail Wordl Championships. Uma 

organização Associação Abútrica, Federação Portuguesa de Atletismo, ITRA – Internacional 

Trail Running Association, International Association of Ultrarunners, com o apoio Câmara 
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Municipal de Miranda do Corvo, Município de Coimbra, Turismo do Centro de Portugal, CIM 

Região de Coimbra, Aldeias do Xisto e IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude. 

Contou Apoio dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, Juntas de Freguesia e Centenas 

de 400 voluntários e empresas que se associaram a este evento mundial. --------------------------  

A Associação Internacional de UltraRunners e a Associação Internacional de Trail 

Running atribuíram à Federação Portuguesa de Atletismo e à organização do Trail dos 

Abutres, o Campeonato do Mundo de Trail Running de 2019, prova que teve lugar a 8 de 

junho, em Miranda do Corvo. Esta prova reuniu a elite mundial para consagrar os novos 

campeões do mundo em masculinos, femininos e equipas, com mais de 500 atletas. -------------  

A prova aberta, da nona edição do Ultra Trilho dos Abutres, disputou-se no dia 09 e 

recebeu cerca de 1000 atletas. Foram cerca de 20 mil visitantes ao longo dos quatro dias do 

evento, em Miranda do Corvo. -------------------------------------------------------------------------------  

O Abutres 2019 Trail World Championships tornou Portugal no centro do mundo do 

trail. A sessão de abertura decorreu no dia 07, em Coimbra, enquanto a sessão de 

encerramento decorreu no alto do Calvário em Miranda do Corvo, em 09 de junho. --------------  

O primeiro grande vencedor foi sem dúvida o público que encheu de alegria e cor os 

trilhos, em diversos pontos do percurso, apoiando incansavelmente os atletas, oriundos de 52 

países, criando um ambiente único e indescritível, ao nível das grandes provas internacionais. 

À semelhança das edições anteriores, a organização Trilhos do Abutres continuou a 

prezar o caracter inovador de cada edição tendo sempre como objetivo primordial a 

promoção e divulgação dos parceiros, das tradições e da região por todo o país e além-

fronteiras. Imbuídos destes princípios, promotores do Desenvolvimento do Desporto Natureza 

e do Turismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

A bancada do PS, vem propor um Voto de Louvor à organização Abútrica, e a todos os 

que tornaram possível este momento histórico do nosso concelho. Câmara Municipal de 

Miranda do Corvo, Município de Coimbra, Federação Portuguesa de Atletismo e Trail, Região 

de Turismo, Juntas de Freguesia do Concelho, Bombeiros Voluntários, coletividades, 

associações, empresas e os mais de 400 voluntários envolvidos. --------------------------------------  

Propomos assim um Voto de Louvor como forma de reconhecimento e de 

agradecimento por terem realizado magistralmente este megaevento de nível mundial e 

tornando possível momentos verdadeiramente épicos e inesquecíveis na nossa terra. -----------  

P’lo Grupo de Deputados do PS --------------------------------------------------------------------  

José Mário Gama (a) ----------------------------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 28 de junho de 2019.”  -------------------------------------------------------  
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A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Voto de Louvor à organização 

Abútrica, e a todos os que tornaram possível este momento histórico do nosso concelho. 

Câmara Municipal de Miranda do Corvo, Município de Coimbra, Federação Portuguesa de 

Atletismo e Trail, Região de Turismo, Juntas de Freguesia do Concelho, Bombeiros 

Voluntários, coletividades, associações, empresas e os mais de 400 voluntários envolvidos. ----  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, informou que a sua intervenção seria mais uma 

vez sobre o site do município de Miranda do Corvo, até porque, segundo frisou, é a sua área. 

Afirmou que anda a solicitar informações sobre o contrato e os montantes pagos à 

empresa que elaborou o dito site, desde novembro de 2018. ------------------------------------------  

Expôs que lhe enviaram no dia 25 de junho, cópia de uma avença mensal, referente a 

manutenção e suporte no valor de 330,00€+IVA, o que perfaz cerca de 5.000€ por ano, ou 

seja, cerca de 18.000 euros desde o seu início. ----------------------------------------------------------    

Frisou que estes valores se referem a uma avença mensal e que desconhece os valores 

pagos no início. Declarou que ouviu falar num valor, mas que prefere ter o contrato. Frisou 

que o pedido, prende-se com o facto de poder avaliar o que se pode fazer no site a fim de 

evitar coimas, uma vez que existem decretos-lei e leis que regulamentam os sites da 

administração pública e passou a citar: --------------------------------------------------------------------  

A Lei 46/2012, também designada como a “Lei dos Cookies” que é o nome das últimas 

mudanças na Diretiva e-Privacy europeia. Disse que nos termos desta Lei, a Câmara Municipal 

está em incumprimento e está sujeita a levar com coimas. Frisou que deixava o aviso para se 

corrigir a situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que o site foi feito pela empresa Visualforma, e que no canto inferior direito 

do site da câmara, está o logotipo “Autarquia 360”.  ---------------------------------------------------  

Continuou referindo que caso pretendam verificar no site da Visualforma, verificam 

que esta empresa efetuou, nomeadamente, sites para câmaras da região do algarve e baixo 

Alentejo e que mais para cima apenas se lembra da Câmara de Ovar. -------------------------------  

Denotou que destes todos analisou três e verificou que se encontram conforme a lei 

e, portanto, deixou o alerta e a sugestão para verificar o que foi feito nestes sites, 

nomeadamente nos sites das Câmaras de São Brás de Alportel, São Vito e Loulé. -----------------  

Informou que neste momento, quem aceder ao site, automaticamente são 

descarregados ficheiros sem a autorização do utilizador, ou seja, é ilegal e, portanto, sujeito 

a coimas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse também que o correto, quando o utilizador acede ao site, é ser apresentada a 

questão de aceitação dos cookies. --------------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 28-06-2019  
Nº 4  

11 

Garantiu que no caso concreto do site do município de Miranda do Corvo, assim que se 

acede são enviados 5 ficheiros em código, mas que desconhece as consequências. ---------------   

Salientou o facto e deu como exemplo outras câmaras que já se encontram a cumprir 

a legislação, nomeadamente Lousã, Coimbra e Castanheira de Pera. Disse que embora estas 

câmaras utilizem outras plataformas que não a “Autarquia 360”, estão a cumprir a legislação.  

Informou também que de igual forma é necessário acautelar, e salientando o Decreto-

Lei n.º 83/2018 de 19 de outubro e que legisla nomeadamente a acessibilidade, ou seja, a 

facilidade ou não que os invisuais acedem aos sites e utilizam leitores de ecrã, o que, no caso 

da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, produz efeitos em 23/06/2020, uma vez que o site 

foi publicado antes de 23/09/2018. -------------------------------------------------------------------------  

Frisou que esta situação também deverá ser devidamente acautelada pois acarreta 

coimas de valor elevado. --------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que caso pretendam consultar todas as normas referentes a esta matéria, 

poderão consultar o site acessibilidade.gov.pt. ----------------------------------------------------------  

Acrescentou que não compreende como é que se paga cerca de 400,00€ por mês e se 

tem um site a funcionar nestas condições. Questionou se esse valor seria para fazer backups, 

mas que se for, os backups devem ser feitos de forma automatizada, por outro lado se o valor 

é para prestar serviços de formação, também estranhou e salientou que já não deve haver 

formação há mais de quatro anos. --------------------------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, informou que embora não tenha estado presente 

na reunião anterior, gostaria de obter um esclarecimento adicional referente à matéria da 

Rádio Dueça, assunto que tem sido trazido às reuniões de forma transversal. ---------------------  

Transmitiu que em todas as intervenções, o senhor Presidente sempre se pronunciou, 

embora com algum recato, tendo em conta a figura jurídica que está subjacente à Rádio 

Dueça Cooperativa, porém, disse ter tido conhecimento que o Senhor Presidente da Câmara 

foi sócio fundador da cooperativa. Neste contexto, questionou desde quando é que o Senhor 

Presidente de Câmara é sócio fundador e porque é que o Senhor Presidente de Câmara se tem 

vindo a pronunciar sobre esta matéria, contrariamente ao que faz presentemente, 

independentemente de ter sido sócio fundador e de eventualmente ter sido alertado num 

hiato temporal mais recente. --------------------------------------------------------------------------------  

Frisou que não fica bem, o senhor Presidente de Câmara escudar-se atrás desse 

aparente impedimento, até porque não estão em causa decisões definitivas, e na sua opinião, 

debater assuntos que dizem respeito à nossa vila, a todos nós diz respeito, tenhamos ou não 
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sido sócios fundadores, ou tenhamos ou não tido uma atividade mais profícua e regular nesses 

mesmos órgãos de comunicação. ----------------------------------------------------------------------------  

Questionou o ponto de situação do projeto de resolução que parecia existir, tendo em 

vista a resolução breve do problema da Rádio Dueça, sendo que lhe quer parecer que se 

voltou à estaca zero. Ou seja, daquilo que foi informada aquando de uma visita à Rádio 

Dueça, existia uma possibilidade de acordo tripartido, o qual envolvia a Câmara, o 

Agrupamento de Escolas e a Cooperativa. -----------------------------------------------------------------   

Disse que imediatamente deu a sua opinião jurídica sobre o assunto, porem, salienta 

o facto de se ter voltado para trás. -------------------------------------------------------------------------  

Salientou que caso o Senhor Presidente não possa esclarecer, alguém que o faça de 

forma veemente e definitiva e que se esclareça se o município vai ou não colaborar na busca 

por uma solução viável e sustentável para resolver todo este problema.  ---------------------------  

Declarou que caso o município não colabore, terão de se equacionar outras soluções, 

nomeadamente com a angariação de fundos, e apelo à sociedade civil que em Miranda do 

Corvo tem uma atividade muito proeminente. ------------------------------------------------------------  

Prosseguiu colocando questões acerca do Centro de Recolha Animal, nomeadamente o 

ponto de situação do projeto e se continua a ser um projeto ou se porventura é um processo. 

Sobre a candidatura da zona industrial de Miranda do Corvo, salientou que espera que 

o atraso não tenha a ver com o processo das zonas verdes, pois certamente isso não é 

nenhuma justificação. -----------------------------------------------------------------------------------------    

Sobre o projeto da Casa Amarela, disse que em termos de orçamento ficou vaziado e 

questionou se o projeto é para avançar ou não. ----------------------------------------------------------  

Relativamente ao edifício adquirido à cooperativa, questionou também sobre o ponto 

de situação, nomeadamente se já existia alguma coisa em papel, ou se continua a ser apenas 

uma coisa em papel, feita não se sabe muito bem porquê. --------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, informou que há cerca de três meses foram 

alertados pela população das Cerdeiras, que esta a ser aberta, por parte da Câmara 

Municipal, uma vala na Rua da Fonte. ----------------------------------------------------------------------   

Informou que nos dias seguintes contataram os serviços do estaleiro e foram 

informados que aquela rua, incluindo as valetas, iriam sofrer uma requalificação. De seguida, 

e dado que a situação se verifica há mais de três meses, solicitou esclarecimentos sobre o 

ponto de situação, sabendo que aquela estrada já se encontra em mau estado desde 2013. ----  

Sobre a estrada do Lombo, explicou que embora se fosse repetir, voltava a questionar 

sobre o ponto de situação, mostrando a sua preocupação pela chegada dos emigrantes, 
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sabendo que há muitos naquela zona, mas não podia deixar de salientar que passados tantos 

anos a estrada esteja na mesma, ou seja, cheia de buracos e sem uma resolução à vista. ------  

Terminou solicitando esclarecimentos sobre o saneamento na zona das Cerdeiras, 

Casais, Urzelhe e Azenha. Disse que ainda há pouco tiveram uma reunião de Assembleia e 

nessa reunião foram abordados pela população solicitando a resolução da situação do 

saneamento naquela zona. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ferreira, que depois de cumprimentar todos os presentes, comunicou que em complemento 

da intervenção da Deputada Rita Santos, visitou também a Rádio Dueça e verificou a 

degradação acentuada do edifício. Salientou que inclusivamente ele chegou a ter um 

programa na rádio e de forma geral, a rádio é uma instituição muito querida do concelho, 

mas de facto presentemente o edifício não reúne as condições mínimas. ---------------------------   

Mencionou que sobre o pronunciar ou não pronunciar, não iria comentar, mas o facto 

de alguém ser sócio de uma instituição, não impede desse alguém se pronunciar sobre essa 

instituição, porque caso contrário ninguém se pode pronunciar sobre coisa nenhuma. -----------    

Frisou que uma coisa é sermos dirigentes ou trabalhadores de uma organização, e, 

nesse caso não nos podemos pronunciar, outra coisa é o facto de sermos sócios. 

Deu como exemplos o facto de ser utente do Centro de Saúde e não se poder 

pronunciar sobre o Centro de Saúde, ou o facto de ser utente do Ramal da Lousã e não se 

poder pronunciar sobre o Ramal da Lousã, mas que não é esta a situação e muito menos 

quando se trata de uma IPSS. --------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão da Ordem de Trabalhos sobre o agendamento do ponto 

referente ao Ramal da Lousã, a título pessoal, garantiu que compreende que não se coloque 

na agenda esta matéria, mas que compreende que isso se deva apenas a um único facto de 

por exemplo poder haver notícias entre uma reunião da assembleia e outra. ----------------------  

Denotou que já não compreende quando dizem que é porque o Governo está a fazer e 

frisou que o governo não esta a fazer nada além daquilo que fez durante vários anos que é 

prometer. Salientou que toda a gente promete e disse que já tivemos inúmeras aparições, 

mas o que é certo é que está tudo na mesma. ------------------------------------------------------------  

Frisou que se o motivo do Senhor Presidente da Assembleia Municipal para a retirada 

do ponto for esse, deixa de contar com o apoio pessoal do Deputado José Miguel Ferreira e 

com o apoio da sua bancada, agora se caso contrário for apenas a falta de informação e 

noticias, concorda que assim seja. --------------------------------------------------------------------------  

Continuou referindo que 2019 é um ano histórico para o concelho de Miranda do Corvo 

e por isso a Câmara Municipal, tendo em conta o envolvimento que teve está de parabéns, 
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frisando o fato de termos um campeonato do mundo, seja qual for a modalidade, seja mais ou 

menos profissional, é sempre motivo de orgulho. --------------------------------------------------------  

Acrescentou que, não sabendo o envolvimento da Câmara Municipal no Miranda Cup e 

na Volta a Portugal, mas que efetivamente está de parabéns pelo acolhimento que teve 

nestes eventos e, portanto, deve merecer o apoio generalizado. -------------------------------------  

Referiu que apesar de considerar que 2019 é de facto um ano que irá ficar na história 

do nosso concelho, por bons motivos, não podia deixar de sublinhar e repetir a preocupação 

já deixada por várias vezes sobre alguns temas, nomeadamente sobre o 25 de abril e 

principalmente sobre o desenvolvimento estratégico do concelho. Garantiu que pelo menos 

ele não acredita que Miranda esteja apenas condenada a ser um sítio simpático para realizar 

eventos ou receber turistas, salientando o que de bom isso trás. -------------------------------------   

Continuou referindo que o verão se aproxima e todos se recordam o que aconteceu no 

ano passado e há dois anos atrás. Sublinhou que nesta reunião, vezes sem conta se alertou 

para o facto que se mantém: o Plano Municipal de Emergência de Miranda do Corvo está 

caduco, prescreveu, não é válido. ---------------------------------------------------------------------------  

Manifestou que temos um Comandante Operacional Municipal com um salário de mais 

de dois mil euros mensais, mas não temos em Miranda um Plano de Emergência Municipal que 

seja verdadeiro, real e ativo. --------------------------------------------------------------------------------  

Indicou que esta é uma situação inaceitável e reforçou que não podemos apenas 

lamentar a seguir à ocorrência dos problemas e sim precavermo-nos. Disse que se a legislação 

obriga a que se tenha um Plano de Emergência Municipal, não compreende como é que o 

atual seja da autoria da anterior Presidente da Câmara. -----------------------------------------------  

Relativamente à atração de investimento, fundamental para se poder fixar pessoas no 

nosso concelho, afirmou que sempre que se cruza com pessoas da sua geração e verifica que 

abandonaram Miranda, fica muito preocupado com os resultados dos próximos estudos 

estatísticos de 2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Posto isto questionou: passados seis anos ainda não temos um Regulamento de Apoio 

ao Investidor atualizado? Transmitiu que este regulamento é o mesmo que existia no anterior 

executivo. Deu o exemplo de Penela onde tantas empresas se desenvolvem e esclareceu que 

em Penela há uma empresa que tem tantos trabalhadores como as empresas todas de 

Miranda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Frisou que temos de fazer este esforço e salientou que passados seis anos ainda não 

se verifica nenhum desenvolvimento do futuro parque industrial de Lamas. Lamentou que em 

todo o lado, à volta de Miranda haja parques industriais e aqui não.  --------------------------------  
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Sobre a transparência e eficiência, deu o exemplo do Plano de Prevenção para a 

Corrupção e salientou que também este documento foi elaborado pelo anterior executivo e 

encontra-se caduco. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou dizendo o programa de incentivo à natalidade é o mesmo criado em 2008, 

que na altura era um programa inovador, mas que hoje não tem nada de inovador e que é 

arcaico em Portugal. Denotou que somos dos poucos concelhos que ainda não olhamos para o 

Plano Nacional de Vacinas e que há vacinas que todos os médicos recomendam, mas só quem 

tem possibilidades é que as pode adquirir, salientando que no resto do país as câmaras 

prestam-se a apoiar e que em Miranda não nos preocupamos e ignoramos o tema.  --------------  

Apontou que vê com grande preocupação a falta de cabimento estratégico e ações de 

facto importantes para estrategicamente mantermos pessoas no nosso concelho com 

qualidade de vida. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Para terminar, frisou que não basta apenas ter os planos e que se deve olhar, por 

exemplo, para o Regulamento da Incubadora que é um exemplo paradigmático, salientando 

que a Câmara o resolver alterar. Denotou que se olharmos para as redes sociais da Câmara e 

verifica-se “zero” de promoção e que não se informam as pessoas. Salientou que não se 

realizou um único workshop e que embora os planos sejam fundamentais e tenhamos que os 

ter, mas depois temos de os promover e fazer coisas. --------------------------------------------------  

Frisou que é com um misto de alegria porque de facto é um ano muito bom para o 

concelho em termos de eventos culturais e desportivos, mas ao mesmo tempo não podemos 

ser só um plano e um espaço para eventos. ---------------------------------------------------------------  

Transmitiu que não quer que Miranda seja uma Altice Arena, mas sim uma cidade ou 

uma vila onde todos possamos viver com qualidade de vida. ------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, exprimiu que foi com bastante agrado que veio 

pela primeira vez à Assembleia Municipal, a apresentação da Comissão de Utentes, comissão 

essa que tem um papel fundamental face ao novo enquadramento de lei, nomeadamente o 

Decreto 23/2019 no seu artigo 10.º o qual comtempla precisamente um elemento dessa 

comissão na referida comissão municipal, o qual poderá em muito contribuir para a 

promoção, desenvolvimento e do Plano de Saúde deste concelho.  ----------------------------------  

Deixou uma palavra de reconhecimento no seguimento do programa das 

comemorações dos 40 anos do SNS, para a qual foi prestada uma sentida homenagem ao Dr. 

António Arnaut no dia 1 de junho, no Auditório da Câmara e no espaço envolvente à Casa das 

Artes, com a plantação de uma oliveira que simboliza o nascimento do SNS.  ----------------------  
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Salientou que a plantação dessa oliveira é um projeto do LAHUC e que este solicitou a 

todos os concelhos a plantação e adesão a este projeto em memória do Dr. António Arnaut. --  

Transmitiu que também no espaço do átrio do Centro de Saúde foi descerrado um 

baixo-relevo com a figura do nosso muito querido Dr. António Arnaut. ------------------------------   

Frisou que nesse mesmo dia o Senhor Presidente da Câmara, anunciou que iria aceitar 

a transferência de competências na área da saúde, o que levou inclusivamente a Senhora 

Presidente da Administração Regional de Saúde a contemplar e a congratular o Senhor 

Presidente da Câmara por ter tomado essa decisão. -----------------------------------------------------  

Face a esse anúncio, disse ter algumas questões pertinentes. Questionou quais os 

montantes do fundo de financiamento de centralização alocados ao projeto de mapa a 

transferir para o Município no ano 2019, bem como a listagem de imóveis afetos aos cuidados 

de saúde primários nas competências de gestão, manutenção e conservação são transferidas 

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

Salientou que ao assumir e dizer publicamente e não sabendo se o Senhor Presidente 

já terá respostas às questões, pelo que mostrou a preocupação pelos timmigs tal como o 

Decreto-Lei indica no preâmbulo. ---------------------------------------------------------------------------  

Questionou também se o Senhor Presidente da Câmara não acha prematuro este 

anúncio. Apesar de ter autoridade para o fazer, mas sem antes este assunto ter sido discutido 

previamente nesta Assembleia Municipal, assim como na Câmara Municipal. ----------------------  

Mencionou que é um assunto que merece alguma reflexão e alguma discussão para 

bem da autarquia, do nosso concelho e da população que necessita daquele espaço de 

cuidados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que embora não tenha sido combinado, mas que hoje todos trouxeram o 

problema sobre o Ramal da Lousã, e transmitiu que achava engraçado, até porque não tinha 

estado presente na ultima reunião, mas que sem combinarem uns com os outros, verifica que 

a Deputada Márcia levantou a questão desta matéria não fazer parte da ordem de trabalhos 

das reuniões da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

Sobre este assunto, pediu desculpa às pessoas, nomeadamente ao Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal, mas disse ter uma visão completamente diferente.  --------------------  

Declarou que esta matéria deve permanecer, obrigatoriamente e no seu 

entendimento, na ordem de trabalhos pois tal como disse o deputado José Miguel Ferreira, a 

verdade é que só haviam promessas e farto de promessas estão todos.  ----------------------------  

Comunicou que queria acreditar que iria ser uma realidade, mas até o ser gostaria de 

ver e apresentar à Assembleia Municipal uma proposta para que de fato a mesma vote, 
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favoravelmente, se assim o entender, a proposta de manutenção na ordem de trabalhos o 

ponto Ramal da Lousã.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que considera de importância vital a inclusão permanente em todas as OT 

da Assembleia Municipal do ponto relativo ao Ramal da Lousã, justificando que não se deve 

deixar cair no esquecimento da classe política que governa, para que honre os compromissos 

assumidos e ainda como forma de homenagear todos aqueles que construíram e mantiveram o 

sistema de ferrovia com mais de cem anos, assim como aqueles que continuam perto de um 

sistema de mobilidade que permita restituir e instituir desenvolvimento económico e social no 

concelho e na região merecem todo o nosso respeito e apoio em prol da comunidade.  ---------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que era quase sempre bem-disposto no 

que dizia respeito à política inclusive fartava-se de rir com as posições de quem chegava ao 

poder, especialmente de quem antes tinha estado na oposição, mas que talvez com a sua 

intervenção iria pôr alguém maldisposto. De todo o mal iria começar com um elogio.  ----------  

Felicitou a Associação Abútrica quer pelo êxito da realização do Mundial de Trail, mas 

sobretudo por ter conseguido em apenas meio ano levar a autarquia a concretizar o arranjo 

dos passadiços da volta da costa, algo que a CDU não tinha conseguido em praticamente 6 

anos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que via com alguma apreensão a transformação de Miranda do Corvo numa 

gigantesca feira popular, com carrosséis, tendas e barracas de comes e bebes, jogos e 

corridas onde já só faltavam gigantes e anões uma vez que comboio fantasma também já 

existia.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que embora fosse defensor das iniciativas culturais, desportivas e recreativas, 

uma vez que tinha participado em algumas coletividades, acha que não se pode viver apenas 

daquele tipo de política, uma política de amor encantado, do “mira e anda”, as pessoas não 

ficam.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que se é certo que fazem algum investimento, aquele é pontual e passageiro por 

isso encara com muito mais agrado uma outra política mais consistente, estrutural que insista 

na melhoria das acessibilidades, que atraia empresas e gere emprego, crie riqueza e fixe 

pessoas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Denotou que preferia uma política estrutural a qual denominaria de política de “mira 

e fica” por oposição de “mira e anda”. Uma política que promova um crescimento sustentado 

capaz de criar condições para fixar as pessoas e permitir ao concelho sair do adormecimento 

que o fez perder o comboio do desenvolvimento colocando-o atrás da maior parte dos 
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concelhos do distrito, algo indesmentível até pelos dados apresentados anteriormente pelo 

deputado José Miguel, mas havendo outros que poderiam ser referidos. ----------------------------   

Frisou que deveriam ser bem ponderadas todas aquelas iniciativas que eram bem-

vindas, mas que as pessoas passavam e iam embora pois funcionam como promoção turística, 

mas depois é o Município que tem de limpar o lixo, à espera que retirem os tapumes da Expo 

Miranda que ainda se encontram no local e qualquer dia caiem para a estrada entre outras 

situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente a outras questões mais concretas, inclusive do Ramal da Lousã, e da 

vontade da parte do governo de fazer, mas muitas vezes isso não chega. Também em relação 

á Rádio Dueça disse que gostava de ver o problema resolvido, com coragem de o resolver com 

a nomeação de uma comissão com um deputado de cada bancada e resolve-se o assunto. 

Referiu que em conversa particular com o Senhor Vereador Rui Godinho que em cinco minutos 

resolvia o problema. Por fim perguntou qual o ponto de situação do ATM de Semide. ------------       

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

depois de cumprimentar todos os presentes começou por referir que na sua intervenção iria 

focar três situações com pontos comuns, obras camarárias.  ------------------------------------------  

Começou por focar os passadiços da volta da costa, e que ultrapassadas todas as fases 

que uma obra daquele tipo exige o resultado final deveria encher todos de orgulho apesar do 

tempo que demorou a sua execução desde que tinha sido sinalizada. -------------------------------  

Frisou que aquela infraestrutura voltou a ter dignidade e passou a ser um excelente 

ponto de passagem para prática desportiva, como foi o caso da passagem dos atletas 

presentes no Mundial de Trail 2019. ------------------------------------------------------------------------  

Felicitou a organização da prova pelo trabalho desenvolvido e que tão bem soube 

levar o nome de Miranda do Corvo, tanto dentro como fora de portas. ------------------------------    

Felicitou também o Senhor Presidente da Câmara Municipal e o executivo e uma vez a 

obra concluída e com muito bom aspeto, cabe a todos manter aquela condição 

independentemente do executivo camarário que tenha realizado a obra, pois era da 

responsabilidade dos detentores daquele tipo de cargos públicos zelar por aquele e outro tipo 

de equipamentos públicos deixando de lado divergências políticas e ideológicas.  ----------------  

Em segundo lugar deu uma nota de agrado pela colocação de instalações sanitárias na 

Quinta da Paiva, uma obra necessária e o desejo de muitos utilizadores daquele espaço que 

agora viam finalmente as suas pretensões serem concretizadas. --------------------------------------  

Dirigiu-se ao Senhor Presidente da Câmara Municipal e solicitou que quando fosse 

possível iniciasse também o processo de reabilitação das instalações sanitárias da Praça José 
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Falcão que deixariam satisfeitos todos os mirandenses e talvez em particular o senhor 

presidente da Junta de Freguesia.  --------------------------------------------------------------------------  

Terminou por referir o açude de Segade, uma obra terminada, tal como prometido, 

antes do verão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Frisou que é uma infraestrutura hidráulica que sofreu em forte rombo, colocou em 

causa a sobrevivência da própria estrutura, mas que foi alvo de uma obra de reabilitação por 

parte da Câmara Municipal voltando assim a cumprir as suas funções. ------------------------------    

Transmitiu que com aquela obra e com a limpeza daquela zona do Rio Ceira em 

Segade, aquele espaço voltou a ganhar dignidade e está ao serviço de quem pretenda usufruir 

de uma zona ribeirinha com qualidade.  -------------------------------------------------------------------  

Expressou que o executivo estava por isso de parabéns quer pela obra quer por ter 

cumprido o prometido.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que tal como as obras anteriores referidas também aquela se pretende que 

dure muitos e longos anos bem zelada e cuidada, mas por vezes, por muito boa vontade, 

esforço e trabalho demonstrados pelo município nem sempre eram compreendidos e 

respeitados.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Denotou que todo o trabalho bem realizado deveria ser respeitado e quando se lida 

com fundos públicos, esse respeito deveria ser ainda maior, mas nem sempre isso acontece. --   

A título de exemplo referiu aquilo que considera lixo urbano nos muros do Convento 

de Semide que após ter denunciado a situação, alguém limpou e pintou os muros, mas que 

logo de seguida voltaram a sujar os mesmos. -------------------------------------------------------------   

Frisou que poder-se-ia dizer que faz parte do trabalho autárquico, a observação e 

preocupação permanente e cuidada sobre o município nas suas mais diversas vertentes e no 

caso concreto, do património, mas não deixava de ser igualmente frustrante assistir a 

algumas situações. ---------------------------------------------------------------------------------------------    

Transmitiu que o açude de Segade veio trazer à superfície uma problemática que 

afeta outras zonas do município e do país, mas propriamente da União das Freguesias. ---------   

Disse que a União de Freguesias possui um vasto número de açudes com os mais 

diversos fins ao longo do rio Ceira e que Segade é um de muitos que teima em resistir e nele 

quis associar todos os outros que já se perderam ou em risco de se perder de montante para 

jusante no território da União das Freguesias. ------------------------------------------------------------  

Mencionou a zona da mimosa, Volta da Laje, Pego Negro, Braços, cadeia dos Braços, 

Ponte de Ribas, Gazela, Ninho do Grilo, Foz do Mosteiro, entre outros. -----------------------------   
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Frisou que a gestão de recursos hídricos merece uma reflexão muito cuidada da parte 

de todos e todas as entidades envolvidas devem ser chamadas à atenção para a resolução 

eficiente desta problemática. --------------------------------------------------------------------------------   

Referiu que tal como os recursos hídricos também os recursos florestais e um 

território com uma extensa mancha florestal, merece especial atenção. ---------------------------   

Sublinhou que estas duas áreas só são lembradas quando algo de mau acontece e, 

portanto, deve-se olhar para estes problemas antes de eles acontecerem, quer seja o rio 

quando os invernos rigorosos provocam cheias e inundações, quer seja a floresta malcuidada e 

mal limpa alimentando os incêndios. -----------------------------------------------------------------------  

Salientou que se aprecia a frescura da água do rio e a sombra das árvores no verão, 

mas durante o resto do ano, com as alterações climatéricas que nos levam para situações 

extremas, que se agudizam e que cada vez são mais frequentes, se não fizermos nada 

também não nos podemos queixar das consequências. --------------------------------------------------   

Desejou que não se repita no presente, o verão de 2017, nem no inverno o de 2001, 

mas para que tal não aconteça temos que dar o nosso contributo e trabalhar seriamente no 

sentido de encontrar não a solução ideal, mas a melhor solução possível. --------------------------   

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

que depois de cumprimentar todos os presentes começou por felicitar todos os jovens 

mirandenses pelo movimento no Orçamento Participativo Jovem.  -----------------------------------  

Considerou que foi um enorme sucesso, com um número de candidaturas relevante 

em relação ao ano anterior, com candidaturas de boa qualidade, e que os votos foram 

distribuídos de forma uniforme e não concentrados, demonstrando dessa forma a qualidade 

das mesmas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que a mobilização dos jovens e a apresentação de mais candidaturas foi uma 

mais-valia para Miranda do Corvo.  --------------------------------------------------------------------------  

Frisou que as candidaturas apresentadas foram uma campanha de sensibilização para 

animais de companhia, um ecoponto em cada casa, a sensibilização para a utilização de sacos 

reutilizáveis, a aplicação “mira e vive”, o combate à vespa asiática, o festival internacional 

de música de câmara e um programa de exercício físico nas freguesias.  ---------------------------  

Comunicou que apesar de apenas duas saírem vencedoras, elas demonstram a 

proximidade com a população e a sua realidade.  --------------------------------------------------------  

Por fim deixou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal o desafio uma vez que as 

propostas foram tão votadas, de implementar outras propostas menos votadas que acha-se 

adequadas para o município. ---------------------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para dizer que relativamente 

ao assunto do agendamento ou não do assunto do caminho-de-ferro entendia que não haviam 

decisões definitivas.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que o agendamento era um direito que pertencia aos senhores deputados, 

era inquestionável e por isso não se colocava em causa. -----------------------------------------------  

Disse que o que está em causa é que desde o princípio, enquanto Presidente da 

Assembleia Municipal, na sua opinião não deveria propor um ponto que reitere o propósito do 

caminho-se-ferro, ou seja, que ficasse na ordem do dia esse assunto uma vez que tinha havido 

a visita do senhor ministro, o assunto estava a caminhar num sentido positivo, por isso 

entendia que os senhores deputados tendo em base aquilo que estava estatuído na lei e no 

próprio regimento estabelece algumas regras, assim, poderiam sempre propor os assuntos a 

discutir e da competência da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------  

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

agradeceu os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal e 

embora considere uma lacuna retirou a sua proposta face ao atropelo ao regimento, no 

entanto continua a achar que tratando-se de um assunto que afeta o concelho até a obra 

estar concluída, se todos os deputados assim o entendessem apresentariam com a 

antecedência de cinco dias antes da Assembleia Municipal uma proposta de inclusão daquele 

ponto na ordem do dia.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal tomou novamente a palavra para dizer que se 

estava a cumprir o regimento e enaltecia a boa vontade do senhor deputado para resolver o 

assunto uma vez que achava uma boa solução, uma vez que não haviam soluções eternas, 

logo, qualquer senhor deputado de qualquer bancada pode fazê-lo desde que se cumpra o 

regimento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que começou por dizer que é um assunto que afeta a todos e por isso acha que é uma questão 

de bom senso.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu que é um assunto já em fase de obra e por isso existe alguma expetativa, 

que se impõe um momento de calmaria e embora se fale do assunto não significa que se está 

contra algo ou a contestar alguma coisa. ------------------------------------------------------------------   

Disse que na sua opinião alterava-se um pouco a proposta mencionando que o assunto 

deveria ser discutido na Assembleia Municipal numa primeira fase até ao início das obras ou à 

conclusão das mesmas.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal tomou novamente a palavra para dizer que a 

sua posição era apenas e só fazer cumprir um regimento que a própria Assembleia Municipal 

aprovou e que o que se pretende é que não hajam questões ad eternum. --------------------------   

De seguida referiu-se à apresentação do livro da autora Ilda Rodrigues Dias com 

ilustrações de Andreia Cardoso intitulado “A Donzela Moura e o Cavaleiro Cristão”, 

salientando que é um livro infantil que tinha surgido da vontade da autora e ilustradora 

considerando-o um livro muito interessante. --------------------------------------------------------------  

Fez também referência à escritora mirandense Cármen Figueiredo, e informou que 

estava em preparação e recolha do espólio da autora com o objetivo de fazer uma publicação 

e assim, solicitou que fosse dado a conhecer um texto do também mirandense, um dos 

maiores cartoonistas da atualidade, José Oliveira: ------------------------------------------------------    

“Cármen de Figueiredo nascida em 1916 na Quinta da Serrada da Nora em plena vila 

de Miranda do Corvo e aí tendo vivido até se empregar muito jovem na cidade de Coimbra. ---  

 Cármen de Figueiredo foi uma das mais notáveis mulheres das letras portuguesas do 

seu tempo que o aparelho sensório e a polícia política fustigaram, designadamente proibindo 

e apreendendo romances para além de outras produções jornalísticas vitimadas pela comissão 

de censura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

As críticas literárias publicadas nos jornais na época foram unânimes em reconhecer-

lhe o mérito e a invulgar qualidade de produção materializada em vinte e um livros e doze mil 

contos publicados nos mais importantes jornais e revistas da segunda metade do século 

passado: Diário Popular, Diário de Lisboa, Diário de Notícias, O Século, Século Ilustrado entre 

outros.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas a maior avaliação do seu mérito residirá no “Prémio Ricardo Malheiros” atribuído 

anualmente pela Academia de Ciências de Lisboa que distinguiu os mais notáveis escritores 

entre 1983 e 1980 tendo sido retribuído a Cármen de Figueiredo em 1954.  ------------------------  

Alguns dos galardoados antes de Cármen, foram Aquilino Ribeiro, Ferreira de Castro, 

Vitorino Menésio, Alves redol, Fernando Namora.  -------------------------------------------------------  

As duas dezenas dos seus livros quase todos repetidamente reeditados, vários deles 

tiveram cinco, seis e um deles teve dez reedições possuem como nota comum o fato de 

retratarem a geografia mirandense e a sua vivência humana fazendo deste modo crónica de 

Miranda na segunda metade do século vinte.  ------------------------------------------------------------  

Urge proceder ao resgate deste vulto da literatura portuguesa que o poder político, 

seu contemporâneo soterrou na poeira do esquecimento.  ---------------------------------------------  

Mais dia, menos dia este resgate acontecerá.  --------------------------------------------------  
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É forçoso que tenha uma dimensão nacional e o epicentro disso pode e deve ser 

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

Comunidades como a mirandense têm a obrigação de honrar a memória dos seus 

conterrâneos ilustres, até porque, através disso, reforçam o seu caráter de identidade 

coletiva cada vez mais necessária nestes tempos do culto do individualismo e da 

sobrevalorização do fútil.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Posto isto, vários serão os modos de honrar a memória desta mirandense ilustre.  ------  

O mais urgente deles será a preparação da sua biografia, tarefa tanto quanto mais 

difícil quanto mais tempo se deixar passar porque a passagem do tempo elimina testemunhos” 

– José de Oliveira, 16 junho de 2019.  ----------------------------------------------------------------------  

O cartoonista solicitou que fosse dado a conhecer a sua intenção de dar visibilidade a 

uma mirandense ilustre que propositadamente pelo antigo regime tinha sido esquecida por 

tudo e todos com um acervo literário e cultural enorme. ----------------------------------------------  

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

Municipal que começou por dizer a todos os deputados que, relativamente aos eventos que 

tinham sido realizados nos últimos meses, registava com agrado as palavras proferidas.  -------  

Sobre a referência ao portal da Câmara Municipal e do site por parte do deputado Sá 

Marta, agradeceu os alertas deixados, e na possibilidade de faltar algum elemento, uma vez 

que deu instruções rigorosas para que fossem disponibilizados, iria verificar com os serviços 

informáticos o que se passava. -------------------------------------------------------------------------------  

 Relativamente às referências sobre a Rádio Dueça esclareceu que não tinha dito que 

era sócio fundador, mas sim cooperante da rádio.  ------------------------------------------------------  

Disse também que por ser uma cooperativa e não uma associação, e embora não 

fizesse parte dos órgãos sociais, na realidade todos sabem que tipo de cooperativa está em 

causa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que por uma questão de princípio não queria estar a intervir formalmente, no 

entanto não iria deixar de opinar sobre o assunto e que inclusivamente subscrevia o que o 

senhor Henrique Pinto disse no período de intervenção do público e que efetivamente é um 

assunto que se arrasta há imenso tempo e já deveria estar resolvido.  ------------------------------  

Sobre a intervenção da Deputada Rita Santos relativamente a projetos conhecidos ou 

em vias de se desenvolverem, informou que o Vereador Hugo Raposo estava presente caso 

fosse necessário algum esclarecimento adicional.  -------------------------------------------------------  

Informou que o CROA se encontra em fase de consulta para executar o projeto em 

outsourcing e que por uma questão de condicionalismos e especialidades, a Câmara Municipal 

não tem capacidade interna em termos de recursos humanos.  ---------------------------------------  
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Referiu que existe uma parceria com Associação do Corvo, uma associação de defesa 

dos direitos dos animais, a qual está a fazer um bom trabalho de cooperação com várias 

entidades inclusive com a Câmara Municipal.  ------------------------------------------------------------  

Salientou que os animais que estavam à guarda da Câmara Municipal encontram-se 

instalados numa entidade na Lousã. ------------------------------------------------------------------------  

Sobre a zona industrial, disse que o projeto está em fase de conclusão e que 

posteriormente o projeto de execução vai à Câmara Municipal para lançamento e aprovação 

do concurso.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre as obras do novo estaleiro municipal, informou que certamente não vão 

começar no presente ano e que têm o seu limite de execução em 31 de dezembro de 2020, 

contudo, nestes prazos existe sempre uma margem de segurança para o caso de haver alguma 

derrapagem.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à Casa Amarela, salientou que a candidatura estava sinalizada no 

âmbito do PARU e que se encontra para concurso público, mas que pelo investimento que 

representa não tem ainda informação que a construção se inicie em 2019.  ------------------------  

Relativamente à Cooperativa explicou que o projeto não está feito e que já foram 

solicitados contributos para o desenvolvimento do mesmo.  -------------------------------------------  

Expressou que o intuito é de preservar o que já existe e das valências que se 

tencionam implementar para que assim se obtenha alguma atratividade e utilização, para que 

se possa adjudicar o projeto, o qual embora ainda não tenha sinalização em termos de 

financiamento comunitário, mas que talvez possa vir a ter em overbooking quando sobrarem 

algumas verbas do atual quadro comunitário. -------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Deputado Joel Barata, e segundo informações do 

senhor vereador Rui Godinho, informou que não há nenhuma orientação do estaleiro para a 

Rua da Fonte e que existe apenas um projeto de empreitada pela divisão de urbanismo para 

aquela zona, assim como para a Rua do Lombo.  ---------------------------------------------------------  

Garantiu que existe uma priorização uma vez que o projeto de execução de todo o 

saneamento daquela zona, incluindo a estação de tratamento, demorará ainda algum tempo, 

mas que está no lote das intervenções prioritárias da Câmara Municipal para o presente 

mandato, contudo tinha dado indicações para que a Rua do Lombo fosse intervencionada o 

mais rápido possível com uma requalificação de todo o pavimento, já instalando os ramais 

para ligar posteriormente, porque considerava que efetivamente não era digno para quem 

passava por lá.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do deputado José Miguel Ferreira que se referiu ao Plano de 

Emergência Municipal, transmitiu que o mesmo está numa fase de discussão pública 
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obrigatória. Informou que foi aprovado em abril na Câmara Municipal e depois terá de ser 

aprovado pelas entidades competentes.  ------------------------------------------------------------------  

Assegurou que foi elaborado à luz das diretivas de 2019 no âmbito da proteção civil e 

já está desde o dia 3 de junho publicitado e em consulta pública, por isso solicitou que todos 

dessem contributos e informou que enquanto não estivesse em vigor, o que vigora é o 

anterior.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do senhor Deputado José Taborda, algumas questões foram 

dirigidas ao senhor presidente da mesa e às quais já obteve resposta, mas no que toca à 

transferência de competências na área da saúde e à semelhança da correção que foi feita à 

deputada Rita Santos, denotou que sabe bem as palavras que usou no Centro de Saúde, assim 

como conhece bem as suas competências e as dos órgãos municipais.  ------------------------------  

Frisou que disse claramente que iria propor aos órgãos municipais a discussão da 

eventual aprovação da aceitação da transferência de competências, assim como, tem noção 

de que o envelope financeiro fica aquém das necessidades, à semelhança da área da 

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

Mencionou que na área da educação fala-se de valores muito maiores e 

responsabilidades muito superiores embora a diferença não seja tão significativa, mas que 

sendo a educação e a saúde dois pilares fundamentais do desenvolvimento social, pelo menos 

na área da saúde, tencionava poder acelerar já, inclusive para ganhar experiência, e propor 

aceitar talvez a partir de 2020.  -----------------------------------------------------------------------------  

Por fim, voltou a frisar que aquilo que disse foi que iria propor aos órgãos municipais 

pois respeitava as decisões da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. ----------------------  

Sobre a intervenção do Deputado Carlos Marta, garantiu que apresentou um momento 

de poesia que à Assembleia Municipal.  --------------------------------------------------------------------  

Disse que foi intervenção com alguma beleza até pelas referências que fez à moura 

encantada, mas com algumas semelhanças com a intervenção do senhor deputado José Miguel 

Ferreira.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim, felicitou o senhor Deputado pela intervenção, pelo leque de temas trazidos à 

sessão, preocupações também já deixadas por intervenções anteriores, mas também pela 

intervenção inicial repleta de poesia que gostou particularmente apesar de não concordar 

com muitas coisas que foram ditas.  ------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Deputado Luís Martins que fez referência aos 

passadiços da volta da costa, das instalações sanitárias da Quinta da Paiva, o Açude de 

Segade, alertou para outras também necessárias e bem conhecidas. --------------------------------  
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Referiu também a intervenção do Deputado Ruben Fernandes sobre o Orçamento 

Participativo Jovem, das propostas vencedoras e que iam ser implementadas.  -------------------  

Apontou que iria verificar se existe disponibilidade financeira para poder ou 

apadrinhar, ou adotar algumas das outras propostas que constavam, no entanto referiu que 

teria de avaliar, mas seria uma decisão um pouco ingrata estar adotar uma em detrimento de 

outra e não cumprir, pelo que na sua opinião, talvez fosse melhor deixar essa decisão para a 

Assembleia Municipal, não ocorra alguma insatisfação e com razão da parte de outras 

propostas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E por fim disse ao senhor presidente da Assembleia Municipal que num encontro onde 

também se encontrava o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Miranda do Corvo e o 

Senhor António Oliveira, também o alertou verbalmente para a questão relacionada com a 

mirandense Carmen Figueiredo, e que a Câmara Municipal estava totalmente disponível para 

abraçar o projeto, sendo que já tinha manifestado poder apoiar no que fosse possível com o 

objetivo de recordar a escritora.  ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto 5 - 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 6 - Ata de Audiência de Discussão e Julgamento. Processo n.º 

366/18.6T9LSA. Para conhecimento ------------------------------------------------------------   

O senhor presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para dizer esta 

matéria se prende com um artigo de opinião publicado no jornal Mirante.  ------------------------  

Salientou que esse artigo de opinião o tratou bastante mal, com declarações 

impróprias, injúrias, difamações e que não podia propor à Assembleia Municipal uma proposta 

de louvor ao presidente da Assembleia Municipal uma vez que não era isso que estava em 

causa. Exprimiu que entende que o mesmo artigo terá de ser discutido em sede do Tribunal 

Judicial.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que propôs um processo-crime a um senhor que reside na União das 

Freguesias de Semide e Rio de Vide, no Senhor da Serra, o senhor Nelson, sentindo-se 

injuriado porque “quem não se sente não é filho de boa gente”.  ------------------------------------  

Comunicou que está aqui para dar o melhor que pode e que não é qualquer pessoa 

que pode injuriar fosse quem fosse.  -----------------------------------------------------------------------  

Referiu que na política de Miranda do Corvo por vezes se injuriam as pessoas, pelo 

que pretendeu dar um exemplo, já que se cometeu um ato que considerou penal e por isso 

colocou a pessoa em questão em tribunal, não poderia ser de outra forma a não ser que a 

pessoa se retratasse, que não foi o caso.  -----------------------------------------------------------------  
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Salientou que o assunto foi a julgamento e perante a juíza o senhor declarou que 

estava arrependido, pediu desculpa, e originou a sentença que passou a ler:  ---------------------  

“O demandante João Germano Mourato Leal Pinto e o demandado Nelson do Rosário 

Anjos transigiram quanto ao pedido de indemnização cível deduzido nos autos. Atendendo à 

disponibilidade dos interesses em causa e à qualidade dos intervenientes julgo válida esta 

transição. (…) Pelos ilustres mandatários dos sujeitos processuais foi pedida a palavra e, no 

seu uso, informaram que os seus constituintes pretendiam por termo ao presente processo, 

via consensual transigindo nos seguintes termos: Nelson Rosário dos Anjos reconhece que no 

seu artigo de opinião que fez publicar no jornal Mirante na sua edição de 1 de junho de 2018, 

a sua intenção era apenas combater uma ideologia e nunca quis atingir a honra e dignidade do 

Presidente da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo, Dr. João Germano Mourato Leal 

Pinto. Se o fez, que não era sua intenção, pede desculpa.” -------------------------------------------  

 A terminar a sua intervenção declarou que não se sentiria bem com a sua consciência 

se não se socorresse dos meios processuais que existem para se defender.  ------------------------  

Salientou que fosse quem fosse, uma vez que se sentisse ofendido, deveria recorrer à 

justiça pois uma vez que ela existe é para essas ocasiões, em que as pessoas se sentem 

ofendidas. Frisou que na sua vida nunca tinha tido problemas com ninguém, nem com a 

justiça e também nunca tinha sido tão insultado como no artigo publicado e por isso sentia-se 

profundamente injustiçado e se não tivesse tomado medidas iria ficar numa situação de 

grande fragilidade perante as pessoas. ---------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Conselho da Comunidade do Aces Pin- (Apresentação sumária do 

relatório de atividades do Aces Pin relativo ao ano de 2018 - Convenção " Pensar e 

Agir em Saúde " realizada no passado dia 7 de Junho em Penela - Descentralização 

de competências da saúde para as autarquias) -----------------------------------------------  

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

começou por lhe agradecer ter acedido ao seu pedido, mas estava como representante da 

Câmara Municipal e da Assembleia Municipal no Conselho da Comunidade e como tal achava 

pertinente fazer a apresentação do relatório de atividades do ACESPin e também dar algumas 

informações relativamente ao que se tinha passado no dia 7 de junho na convenção realizada 

em Penela intitulada “Pensar e Agir em Saúde” de proximidade.  ------------------------------------  

Informou que a convenção teve a presença da Senhora Ministra da Saúde e que para a 

organização foi uma honra uma vez que reconheceu o valor e o dinamismo imposto pelo 

conselho da comunidade ACESPin, que a nível nacional, segundo a Senhora Ministra é o único 

concelho da comunidade com uma dinâmica muito própria com uma forma de gerir e estar 
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envolvido na resolução dos problemas que afetam a área da saúde nos concelhos que 

compõem o Conselho da Comunidade.  ---------------------------------------------------------------------  

Referiu também a participação do senhor presidente da CIM da região de Coimbra 

Carlos Alexandrino, num painel relativo à descentralização em que não deixou de demonstrar 

algumas preocupações relativamente à atribuição das novas competências para as autarquias 

e para a CIM, nomeadamente, aceitar sem conhecer o pacote financeiro que acompanha as 

novas competências tendo reconhecido que não estavam interessados em fechar portas mas 

pelo contrário, abrir portas estando bastante recetivos às mudanças, e os municípios 

demonstraram essa vontade.  --------------------------------------------------------------------------------  

Disse que no entanto é preciso perceber que as Câmaras Municipais, inclusive a de 

Miranda do Corvo e as Juntas de Freguesia já são parceiros ativos com as unidades de saúde, 

nomeadamente com os centros de saúde, por exemplo a extensão do centro de saúde de 

Semide, que na prática já se reflete no dia-a-dia o que de certa forma facilita a atribuição de 

novas competências.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Relatório de Atividades, referiu que constam nele alguns elementos 

que acha pertinente debruçar-se sobre eles.  -------------------------------------------------------------  

Sobre o índice de envelhecimento da população, informou que mostra que por cada 6 

jovens com idade inferior a 15 anos correspondem 229 idosos, demonstrando que anualmente 

o envelhecimento aumenta no concelho o que na sua opinião deve ser uma matéria de 

bastante preocupação em termos de futuro.  -------------------------------------------------------------  

Referiu também que a Pampilhosa da Serra é o concelho com maior índice de 

envelhecimento, mostrando um interior cada vez mais desertificado, no entanto terá de 

existir a preocupação realmente com o concelho de Miranda do Corvo.  ----------------------------  

Referiu que outro elemento importante prende-se com a causa de morte no concelho. 

Salientou que continuam a ser as doenças do foro do aparelho circulatório e tumores malignos 

que surgem cada vez mais precocemente na população e que aí terá de existir um papel cada 

vez mais importante na promoção e prevenção da doença associado também às condições 

saudáveis da alimentação, atividade física, entre outras.  ---------------------------------------------  

Informou que a diabetes e a obesidade também têm tendência a aumentar no 

concelho, comparado com o relatório de 2017.  ----------------------------------------------------------  

Relativamente às recomendações/reclamações que as pessoas apresentam, 48,8% 

referem dificuldade na acessibilidade aos cuidados de saúde, sendo uma preocupação, mas 

está convencido que se irá diluir uma vez que também se passou por um período complicado 

com a ausência e carência bastante acentuada de médicos. -------------------------------------------  
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Salientou que esse foi o motivo de se ter manifestado e obtido algum feedback na 

colocação de novos médicos com a transferência recentemente da médica que foi agredida e 

depois com a entrada de uma nova médica a partir do dia 1 de julho, estabilizando um pouco 

o quadro do centro de saúde, no entanto verifica-se ainda carências de alguma preocupação 

de alguns recursos humanos, nomeadamente, de enfermeiros e médicos.  -------------------------  

Transmitiu que sempre fez sentir quer junto da ARS, quer junto do próprio ACES, da 

necessidade urgente de haver uma bolsa daqueles profissionais para que, em situações em 

que se verifiquem ausências prolongadas daqueles profissionais estes possam ser substituídos 

para que a população não deixe de ter a acessibilidade aos cuidados de saúde e ao seu 

médico de família.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que continuam a faltar assistentes operacionais, mas que essa é uma 

preocupação transversal aos 14 centros de saúde.  ------------------------------------------------------  

Relativamente ao centro de saúde de Miranda do Corvo, acrescentou que existem 

alguns colaboradores com alguma idade, nomeadamente na eminência de saírem para a 

reforma, pelo que logo será necessidade urgente de resolver, até porque estamos perante um 

dos grupos que irá passar a ser da responsabilidade das Câmaras Municipais, nomeadamente, 

psicólogos e nutricionistas. -----------------------------------------------------------------------------------  

Frisou que se foros contemplados com uma nutricionista, mas com 14 concelhos a 

fazer parte do ACES, e havendo apenas duas nutricionistas para os 14 concelhos, o índice de 

acessibilidade é muito reduzido. ----------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que continuavam, e que é mais uma preocupação para a futura 

descentralização, a ter falta de fisioterapeutas ou enfermeiros de reabilitação, mas que o 

serviço está equipado e pronto a funcionar há 10 anos. -------------------------------------------------  

Disse que há falta de cardio-pneumonologistas, mas que existe um aparelho topo de 

gama no ACES que não funciona pela falta de um técnico, sabendo todos que nesta região 

interior existe uma patologia, a DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica que, tem efeitos 

secundários muito graves nos doentes se não recorrerem e forem diagnosticados 

precocemente relativamente à sua doença.  --------------------------------------------------------------  

Frisou que há também falta de consultas de especialidade, no domínio da saúde 

mental, neurologia, cardiologia, fisiatria pois se existe uma população envelhecida tem de 

lhes dar respostas pois embora a esperança média de vida aumente devemos questionar se 

esse aumento é de e com qualidade e por isso também fazer parte da descentralização de 

competências das autarquias a questão do envelhecimento ativo como uma necessidade 

premente e urgente para que de fato se pudesse passar para o terreno.  ---------------------------  
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Referiu ainda o programa da promoção de alimentação saudável e promoção da 

atividade física frisando que foram assinados diversos protocolos entre o ACES e cada um dos 

concelhos do agrupamento com exceção de Miranda do Corvo e Penela. Informou que o 

objetivo destes programas visa o desenvolvimento de atividades no âmbito da promoção de 

uma alimentação saudável da população, redução do sedentarismo, adoção de estilos de vida 

saudável com prática de atividade física e que como foi confrontado com esta notícia, 

perguntou porque é que Miranda do Corvo não tinha aceite o referido protocolo, e ainda que 

o concelho tinha um excelente índice de vacinação.  ---------------------------------------------------  

Relativamente ao plano de investimentos e orçamento económico, salientou que 

continua a haver falta de investimento da ARS e os ACES não têm autonomia financeira. 

Esclareceu que não existem contratos de manutenção e reparação, não há reparação de 

material danificado, existem viaturas por falta de arranjo e manutenção, ou seja, não há uma 

estratégia delineada de forma a dar-se resposta às situações que anualmente estão plasmadas 

no relatório de atividades do Concelho da Comunidade e do ACES.  ----------------------------------  

Para terminar, referiu-se à descentralização da área da saúde e às novas 

competências para a autarquia, abordadas com preocupação na convenção “Pensar e Agir em 

Saúde” de proximidade. Denotou que é uma mais-valia para quem trabalha na área da saúde, 

mas é também uma preocupação pela necessidade de se conhecer que pacote financeiro vai 

ser atribuído às autarquias, uma vez que, o mesmo, tal como está plasmado no artigo 15º do 

decreto 23 refere que: “tendo em consideração o último orçamento atribuído ao ACES no ano 

anterior”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que por esse facto, impunha-se a pergunta, se não houve investimento, se não 

houve um plano estratégico de manutenção e recuperação dos aparelhos médicos necessários, 

da frota automóvel como se iria fazer o orçamento e o pacote financeiro a atribuir às 

autarquias.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que essas eram questões que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal 

deveriam debater e questionar as autoridades competentes relativamente ao fundo monetário 

para as autarquias.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que começou por renovar os agradecimentos em nome da Câmara Municipal e que 

certamente seria subscrito por todos os presentes, pelo excelente, empenhado e apaixonado 

trabalho que o senhor deputado fazia no conselho de comunidade.  ---------------------------------  

Referiu dois tópicos abordados pelo senhor deputado, nomeadamente a questão do 

envelhecimento, algo que preocupava toda a gente, não só pelos motivos que tinha invocado, 

a baixa natalidade, o índice de envelhecimento a aumentar progressivamente o que era 
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preocupante, contudo e embora entendesse que para além das medidas que já existem para o 

incentivo à natalidade e outras que referiu, elas são manifestamente insuficientes. -------------  

Sublinhou que tem demostrado esse facto, e que embora se trabalhe nesse sentido, 

por exemplo, adotando outras medidas nomeadamente num projeto que venha a brotar da 

Assembleia Municipal em parceria e colaboração com outras entidades de Miranda do Corvo 

para se combater essa tendência.  --------------------------------------------------------------------------  

Referiu que por parte da Administração Central há também a preocupação no sentido 

adotar medidas para inverter o processo, até porque os estudos apontam para um 

agravamento do envelhecimento ao longo do tempo e um decréscimo brutal da população 

total do país, além dos grandes desequilíbrios que existem, pelo que considerou que se trata 

de um tema preocupante.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao projeto de vida saudável referido pelo senhor deputado, informou 

que a proposta de parceria ainda não chegou aos serviços e que se assim acontecer irá 

abraçar com muito gosto o projeto.  ------------------------------------------------------------------------  

Por fim, deixou o repto para a criação de um grupo de trabalho para apresentação à 

Câmara Municipal enquanto órgão executivo, de medidas que possam ser adotadas para 

reverter o processo de envelhecimento e promover o envelhecimento ativo e saudável da 

população, frisando que aumentar a esperança média de vida não chega e deve ser 

acompanhada com saúde e de forma saudável.  ----------------------------------------------------------  

Disse ainda que no concelho a falta de jovens e crianças começa a ser assustadora 

nomeadamente na parte superior da freguesia de Vila Nova, na zona da serra e considerou o 

desequilíbrio demográfico muito preocupante. -----------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Eleição do Presidente da Junta de Freguesia, em representação das 

freguesias do concelho, para integrar o Conselho Municipal de Educação, de 

acordo com a alínea d) do n.º 1 do art.º 57,º da Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro 

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

que informou que a bancada do Partido Socialista, propõe o senhor Presidente da Junta da 

Freguesia de Vila Nova, José Alexandre para representar as freguesias do concelho para 

integrar o Conselho Municipal de Educação. ---------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a eleição do Presidente da Junta 

de Freguesia de Vila Nova, José Alexandre de Jesus Paiva, em representação das freguesias do 

concelho, para integrar o Conselho Municipal de Educação, de acordo com a alínea d) do n.º 1 

do art.º 57.º, da Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro. ------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Proposta de alteração do Regulamento Municipal para Concessão de 

Bolsas de Estudantes do Ensino Superior. Deliberação camarária de 17/05/2019 ----  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e este por sua vez pediu permissão para que a Dr.ª. Margarida Mota prestasse 

alguns esclarecimentos sobre as alterações efetuadas a que o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal anuiu.  ---------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Técnica Margarida Mota que 

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que as alterações decorreram 

da experiência da concessão das bolsas de estudo.  -----------------------------------------------------  

Disse que se verificou algumas situações que devem ser corrigidas, nomeadamente na 

nomeação e especificação de alguns elementos e deu como exemplo o art.º 4.º, n.º 2 o qual 

se refere apenas o ensino superior e na alteração propõe-se que se especifique o ensino 

superior público e privado. -----------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão relacionada com os créditos, informou que essa matéria não 

está muito clara na versão anterior, uma vez que não se está muito familiarizado com a 

terminologia e com aquela forma de contabilização de aproveitamento escolar em função dos 

créditos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que também se introduziu no art.º 7 a questão da publicitação nos meios 

digitais, uma questão não explicita na versão anterior.  ------------------------------------------------  

Informou que também se introduziu no art.º 8 a questão dos encargos com a 

habitação no caso dos alunos deslocados da área de residência que não estava comtemplado 

na versão anterior do regulamento assim como, no art.º 8 a questão do compromisso de honra 

relativa a depósitos bancários.  ------------------------------------------------------------------------------  

Assegurou que procedeu-se também a algumas correções quanto a alguns prazos, uma 

vez que estavam a ser indicados prazos bastante longos e achou-se pertinente tornar o 

processo mais célere e expedito.  ---------------------------------------------------------------------------  

Por fim e por imposição legal, informou que foi introduzida no art.º 16 o tratamento 

de dados pessoais feitos exclusivamente no contexto das bolsas de estudo.  -----------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do 

Regulamento Municipal para Concessão de Bolsas de Estudantes do Ensino Superior, devendo 

ser dado início ao procedimento nos termos do n.º 1 do art.º 58.º do Código do Procedimento 

Administrativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Prestação de Contas Consolidadas 2018. Deliberação de Câmara de 

21/06/2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal e este por sua vez pediu permissão para que a Dr.ª. Sara Rodrigues prestasse alguns 

esclarecimentos sobre a matéria, uma vez que acompanhou mais de perto o assunto na área 
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financeira e que emana essencialmente dessa área a que o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal anuiu.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Técnica Sara Rodrigues que 

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que contas consolidadas 

consistiam em agrupar contas do Município com as entidades participadas e no caso do 

Município de Miranda do Corvo este está apenas obrigado a consolidar contas com uma 

empresa do setor empresarial local, a WRC, que entretanto já foi liquidada no final do ano de 

2018, no entanto o regime financeiro das autarquias locais refere obrigatoriedade da 

consolidação independentemente da percentagem de participação.  --------------------------------  

A título de exemplo indicou que o Município detinha 0,18% de participação naquela 

entidade, sendo um valor muito reduzido, o que significa que em termos de valores de 

consolidação são valores meramente simbólicos que não trazem qualquer acréscimo às contas 

do Município.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sublinhou que resumidamente é um ano diferente uma vez que a empresa 

efetivamente foi liquidada no final do ano e que é o último ano de consolidação com aquela 

empresa que se resume unicamente no acerto em termos de balanço da participação, ou seja, 

do valor que o Município tinha participado.  --------------------------------------------------------------  

 A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, para efeitos do art.º 76.º, da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro na redação atual, a prestação de contas consolidadas do ano 

de 2018, dando cumprimento ao n.º 6, do art.º 75.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro na 

redação atual, conjugado com o art.º 7.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, do grupo 

autárquico constituído pelo Município de Miranda do Corvo e pela empresa local WRC - 

Agência de Desenvolvimento Regional, EIM, S.A. (WRC, SA). -------------------------------------------  

Ponto 11 - Transferência de Competências para a Comunidade Intermunicipal - 

Região Coimbra na sequência do disposto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei 

Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais - Proposta n.º 40.P/2019. Deliberação de Câmara de 

21/06/2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que começou por informar que a questão da transferência de competências para a 

CIM – Região de Coimbra, nos termos dispostos na Lei 50/2018 e que no entretanto foram 

publicados, entre outros, mais três diplomas que versam sobre a transferência de 

competências para as entidades municipais no domínio da educação, tendo mais a ver com o 

planeamento da rede escolar, um outro diploma o decreto-lei 23/2019 no domínio da saúde, e 
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por fim no domínio do serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis 

interiores.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que à semelhança do que aconteceu anteriormente, para que a CIM possa 

aceitar as transferências da Administração Central, é necessário, não só que o Conselho 

Intermunicipal o aprove, o que aconteceu, assim como também será necessário que todas as 

Assembleias Municipais mostrem essa concordância, assim como a aprovação da Assembleia 

Intermunicipal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim propôs que a Assembleia Municipal aprove a proposta e concorde com a 

transferência de competências para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região 

Coimbra no domínio da educação, no domínio da saúde e no domínio do serviço público de 

transporte de passageiros regular em vias navegáveis interiores, na parte que lhe compete e 

prevista na lei.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que questionou se o ponto 11 da ordem de trabalhos era um ponto único de discussão. ---------  

O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a lei 52/2018 prevê a transferência 

de competências em diversos domínios a transferir da Administração Central para as 

Comunidades Intermunicipais e outras competências para os Municípios e outras ainda para as 

freguesias.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que o que está em causa no ponto 11 da ordem de trabalhos é a 

concordância por parte da Assembleia Municipal para que a CIM-Região de Coimbra aceite as 

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

Salientou que basta que uma dentre as 19 Assembleias Municipais não aprove e a CIM 

já não pode aceitar essa competência.  --------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que, embora sejam três diplomas e anteriormente se apresentasse uma 

proposta para cada ponto, se o sentido de voto da Assembleia Municipal fosse igual nos 

diferentes grupos achava que poderia ser tudo votado ou então a votação poderia ser alínea a 

alínea conforme o sentido de voto.  ------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria com um voto contra do Deputado Carlos 

Marta, a proposta n.º 40.P/2019, do Senhor Presidente:------------------------------------------------  

- de acordo de aceitação da transferência de competências para os órgãos da 

Comunidade Intermunicipal – Região Coimbra, no domínio da educação, (cfr artigo 31.º da Lei 

n.º 50/2018, de 16 de agosto e art.º 75.º do Decreto Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro); --------  

- de acordo de aceitação da transferência de competências para os órgãos da 

Comunidade Intermunicipal – Região Coimbra, no domínio da saúde (cfr artigo 33.º da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto e art.º 26º do Decreto Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro); -------------  
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- de acordo de aceitação da transferência de competências para os órgãos da 

Comunidade Intermunicipal – Região Coimbra, na qualidade de autoridades de transporte 

previstas nos artigos 6º a 8ª do Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de 

Passageiros, aprovado pela Lei nº 52/2015 de 9 de junho, na sua redação atual, no domínio do 

serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis interiores (cfr nº 3 do 

artigo 21.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; e art.º 8º do Decreto Lei n.º 58/2019, de 30 

de abril.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

“A bancada do PCP vota contra a aceitação da transferência de competências, no 

domínio da educação (cfr artigo 31.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e art.º 75.º do 

Decreto Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro) e no domínio da saúde (cfr artigo 33.º da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto e art.º 26º do Decreto Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro) e no 

domínio do serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis interiores 

(cfr nº 3 do artigo 21.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; e art.º 8º do Decreto Lei n.º 

58/2019, de 30 de abril.) para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, 

considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra não deve aceitar competências 

sem quaisquer verbas associadas; ---------------------------------------------------------------------------  

- A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, 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 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 as comunidades 

intermunicipais mais ricas, com mais população e com mais meios e as comunidades 

intermunicipais do interior mais desertificados e com mais dificuldade. ----------------------------  

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



 

 

      

Ata 28-06-2019  
Nº 4  

36 

- 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 suas 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. ------------------  

Miranda do Corvo, 28 de junho de 2019 ----------------------------------------------------------  

P´la bancada do PCP  --------------------------------------------------------------------------------  

Carlos Marta (a)” --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Transferência de Competências no Domínio das Zonas Portuárias-

Marítimas, no âmbito do Decreto-Lei 72/2019 de 28 de maio - Proposta n.º 

43.P/2019. Deliberação de Câmara de 21/06/2019 ------------------------------------------  

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

Municipal que começou por dizer que a questão da transferência de competências domínio 

das zonas portuárias-marítimas não faz sentido algum. -------------------------------------------------   

Informou que a Lei 50/2018 deveria mencionar que seria apenas para os municípios 

que tivessem enquadramento pois não faz sentido algum estar a discutir algo que não se pode 

aceitar, logo a proposta baseada nessa fundamentação era de não aceitação.  --------------------   

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta n.º 43.P/2019, relativa 

à não aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 72/2019 de 

28 de maio, para o Município 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 72/2019 referente ao domínio das zonas 

portuárias-marítimas 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; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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- 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 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 as comunidades 

intermunicipais mais ricas, com mais população e com mais meios e as comunidades 

intermunicipais do interior mais desertificados e com mais dificuldade. ----------------------------  

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 suas 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. ------------------  

Miranda do Corvo, 28 de junho de 2019 ----------------------------------------------------------  

P´la bancada do PCP ---------------------------------------------------------------------------------  

Carlos Marta (a)” --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 13 - Transferência de Competências no Domínio do Transporte em Vias 

Navegáveis Interiores, no âmbito do Decreto-Lei 58/2019 de 30 de abril - Proposta 

n.º 42.P/2019. Deliberação de Câmara de 21/06/2019 -------------------------------------  

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

Municipal que informou que a questão das transferências de competências no domínio do 

transporte em vias navegáveis interiores à semelhança do ponto anterior não se coloca, uma 

vez que não existem vias navegáveis no concelho.  ------------------------------------------------------  

Esclareceu que eventualmente no licenciamento de atividades de diversão, canoagem 

ou algo similar, mas atividade de transporte propriamente dito, não existe.  ----------------------  

Assim, disse que não faz sentido no âmbito do DL 58/2019 aceitar algo que não existe.  
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Por fim, informou que a proposta aprovada por unanimidade na Câmara Municipal foi 

de não aceitação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta n.º 42.P/2019, relativa 

à não aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 58/2019 de 

30 de janeiro, para o Município 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 contra a não aceitação da transferência de competências, ao 

abrigo da Lei 50/2019 referente ao domínio do transporte em vias navegáveis para o Município 

de Miranda do Corvo, 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 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 as comunidades 

intermunicipais mais ricas, com mais população e com mais meios e as comunidades 

intermunicipais do interior mais desertificados e com mais dificuldade. ----------------------------  

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 suas 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 



 

 

      

Ata 28-06-2019  
Nº 4  

39 

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

Miranda do Corvo, 28 de junho de 2019 ----------------------------------------------------------  

P´la bancada do PCP ---------------------------------------------------------------------------------  

Carlos Marta (a)” --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Transferência de Competências no Domínio da Educação, no âmbito do 

Decreto-Lei 21/2019 de 30 de janeiro - Proposta n.º 41.P/2019. Deliberação de 

Câmara de 21/06/2019 -----------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que começou por dizer que a questão das transferências de competências no 

domínio da educação é sem sombra de dúvida aquela que traz um peso maior em termos de 

responsabilidade e afetação de recursos e é algo que o Município não está, no momento, em 

condições de aceitar.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Apontou que seria um impacto muito grande, que os números ainda não estão bem 

afinados em termos dos quadros apresentados dos meios, das verbas a transferir, todavia, 

tudo indica uma inevitabilidade, ou seja, não sendo no ano letivo que se vai iniciar, irá ser 

num dos seguintes.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que está prevista a criação duma comissão de acompanhamento para 

trabalhar todo o processo, até porque pela sua dimensão e relevância é um processo que irá 

afetar muitos recursos humanos, instalações e no fundo, muita responsabilidade e que no 

momento não há quaisquer condições para poder aceitar.  --------------------------------------------  

Fez referência ao que tinha dito relativamente à saúde em termos de relação, ou 

seja, é de 1/10 em termos de custos e em termos de recursos humanos e poderá servir no ano 

antes do setor da educação para uma adaptação a uma nova realidade pois será a partir de 

2021 algo inevitável.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim referiu que a proposta era de não aceitação e uma vez aprovada pela 

Assembleia Municipal, a decisão terá de ser comunicada às autoridades competentes.  ---------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta n.º 41.P/2019, relativa 

à não aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 

30 de janeiro, para o Município 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 contra a aceitação da transferência de competências, no 

domínio da educação para o Município de Miranda do Corvo, considerando que: ------------------  
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- A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra não deve aceitar competências 

sem quaisquer verbas associadas; ---------------------------------------------------------------------------  

- A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, 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 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 as comunidades 

intermunicipais mais ricas, com mais população e com mais meios e as comunidades 

intermunicipais do interior mais desertificados e com mais dificuldade. ----------------------------  

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 suas 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. ------------------  

Miranda do Corvo, 28 de junho de 2019 ----------------------------------------------------------  

P´la bancada do PCP ---------------------------------------------------------------------------------  

Carlos Marta (a)” --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 15 - Alteração e Ampliação do Loteamento Industrial de Miranda do Corvo. 

Desafetação de áreas do domínio público municipal, correspondentes a áreas 

verdes e de utilização coletiva, a áreas de passeios - circulação pedonal, a áreas 

de equipamento e utilização coletiva e a caminho público, para posterior afetação 

no domínio privado municipal. Deliberação de Câmara de 21/06/2019 -----------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal que começou por dizer que o processo era menos complexo do que parecia e que 

foi acompanhado mais de perto pelos serviços do pelouro do senhor vereador Hugo Raposo 

presente na sala, e por isso pediu autorização ao senhor Presidente da Assembleia Municipal 

para que o mesmo pudesse prestar uma explicação breve do que estava em causa no ponto 

em discussão ao que o senhor Presidente da Assembleia Municipal anuiu.  -------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Vereador Hugo Raposo, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, esclareceu que é um processo simples e que tem 

a ver exclusivamente com a desafetação de áreas de domínio público necessárias para a 

ampliação do novo projeto da zona industrial.  -----------------------------------------------------------  

Informou que para que isso fosse possível é necessário desafetar alguns espaços 

verdes, alguns arruamentos e nesse sentido é necessário fazer a desafetação desses espaços 

para que posteriormente seja permitido à Câmara Municipal fazer novos lotes e novos artigos. 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta de desafetação do 

domínio público municipal das seguintes parcelas: Parcela 1, com a área de 576,60m2; 

Parcela 2, com a área: 8.017,63 m2; Parcela 3, com a área: 615,00m2; Parcela 4, com a área: 

266,93m2; Parcela 5, com a área: 768,42m2; Parcela 6, com a área: 1.474,93m2; Parcela 7, 

com a área: 507,93m2; e Parcela 8, com a área: 428,53m2, com vista à integração do domínio 

privado do município, a fim de serem objeto de operação de loteamento, de acordo com a 

informação técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 16 - Abertura de concurso para o fornecimento das refeições escolares - 

Ano letivo 2019/2020 -------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que começou por informar que o processo diz respeito ao concurso das refeições 

escolares e que todos os anos é presente na Assembleia Municipal uma vez que não se 

enquadra na autorização genérica, para dispensa de autorização prévia daquele órgão, pois 

tem encargos repartidos em dois anos e tendo em conta o valor em causa carece de ser 

apresentado à Assembleia Municipal para deliberação.  ------------------------------------------------  

Informou que não está em causa aprovar as peças do procedimento, mas sim a 

realização daquele encargo.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu, e até por uma questão de transparência, que quando o processo lhe 

chegou já não podia ser agendado para a última sessão de Câmara, e por isso restavam duas 

hipóteses, ou agendava uma sessão de Câmara extraordinária, mas os serviços com o devido 

enquadramento legal constante no processo que a título excecional, que o mesmo poderia 

aprovar, posteriormente remeter à sessão de Câmara para ratificação e para que pudesse ser 
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aprovado na presente Assembleia Municipal não atrasando o processo ou em alternativa 

marcar uma Assembleia Municipal extraordinária apenas por aquela razão.    ---------------------  

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

Ferreira que começou por dizer que gostaria de deixar a sugestão de que sempre que uma 

proposta daquela dimensão fosse apresentada, fossem sempre disponibilizados os montantes 

gasto anteriormente para poderem ter uma noção da evolução e no caso em concreto o 

relatório da satisfação, isto é, do número de reclamações pois são coisas simples e podem 

avaliar se vale ou não a pena.  -------------------------------------------------------------------------------            

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o compromisso plurianual, uma 

vez que este não se enquadra na Autorização Genérica aprovada em dezembro 2018, relativo 

ao procedimento das Refeições Escolares para o ano letivo 2019/2020. -----------------------------  

Ponto 17 - Gala do Desporto 2019 - aprovação de projeto de Regulamento para a 

Gala do Desporto do Município de Miranda do Corvo ----------------------------------------  

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

Municipal que começou por dizer o processo foi acompanhado mais de perto pela Técnica 

Margarida Mota, nomeadamente o projeto de regulamento relativamente à 1ª edição da Gala 

do Desporto e por isso solicitou ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal a colaboração 

da mesma para que pudesse fazer uma resenha breve do projeto a que o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal anuiu. ----------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Técnica Margarida Mota que 

começou por dizer que o regulamento foi concebido na perspetiva de criar um evento que 

premeie os valores desportivos locais e que retire também do dia do feriado municipal a carga 

imensa de pessoas homenageadas daquela área dando uma maior dignidade aos mesmos. ------    

Disse ainda que o objetivo é fazer um regulamento relativamente simples composto 

por dois conjuntos de nomeações, um com atribuição de prémios de mérito aos valores 

desportivos locais e um outro conjunto de nomeações atribuídas por um júri. ---------------------   

Sublinhou que a Gala está agendada para o dia 12 de outubro, sendo a 1ª experiência 

do município na matéria. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

perguntou se os prémios atribuídos são ou não prémios monetários, tendo-lhe sido respondido 

que não.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que começou por dizer que espera que a Gala do Desporto tenha continuidade nos próximos 

anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Disse que aquele projeto é a demonstração de que o Município, as associações e os 

clubes desportivos e com o apoio do município e das juntas de freguesia, na área desportiva 

no concelho, evoluíram de forma sustentada, com valores que são visíveis pelos resultados 

obtidos, dando aos jovens de Miranda do Corvo grandes oportunidades e desenvolvimento de 

competências que orgulham o concelho nas mais diversas áreas. -------------------------------------   

Felicitou a autarquia, os atletas, os treinadores e as famílias que promovem o 

desenvolvimento do concelho e desejou um grande êxito para a Gala do Desporto que a 

bancada do Partido Socialista aprova, abraça e considera um projeto muito meritório. ---------   

O Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para concluir e manifestar o 

seu contentamento com o projeto, subscreveu as palavras anteriormente proferidas e realçou 

a importância de deixar de haver no feriado municipal a entrega de prémios, resultado de 

uma aprendizagem salutar por parte da autarquia.  -----------------------------------------------------  

Agradeceu a intervenção da Técnica Margarida Mota e colocou o documento a 

votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Projeto de Regulamento para a 

Gala do Desporto do Município de Miranda do Corvo. ----------------------------------------------------  

Por fim o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação da ata 

em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------  

E sendo vinte e três horas e cinco minutos, o Presidente da Assembleia Municipal, 

declarou encerrada a sessão, a qual se lavrou a presente ata que será previamente distribuída 

a todos os membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. ----------------------------  
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