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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 16-09-2019  

 

Aos dezasseis dias do mês de setembro 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 28.06.2019 -------------------------  

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 - Participações societárias e não societárias - 2018. Deliberação de câmara 

de 05/07/2019 ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Participação societária - WRC - WEB para a Região Centro, Agência de 

Desenvolvimento Regional, E.I.M., S.A. Deliberação de câmara de 06/09/2019 ------  

Ponto 8 - Linha de crédito para despesas com faixas de gestão de combustíveis. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 ---------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Fixação da Participação Variável no IRS a vigorar em 2020: proposta n.º 

47.P/2019. Deliberação de câmara de 06/09/2019 ------------------------------------------  

Ponto 10 - Fixação das Taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 

2020: Proposta n.º 48.P/2019. Deliberação de câmara de 06/09/2019 -----------------  

Ponto 11 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 98/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 50.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 ---------------------------------------------------------  

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

105/2018, para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 

51.P/2019. Deliberação de câmara de 06/09/2019 ------------------------------------------  

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

107/2018, para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 

52.P/2019. Deliberação de câmara de 06/09/2019 ------------------------------------------  
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Ponto 14 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 22/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 53.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 ---------------------------------------------------------  

Ponto 15 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 58/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 54.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 ---------------------------------------------------------  

Ponto 16 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 72/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 55.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 

Ponto 17 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 21/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 56.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 ---------------------------------------------------------  

Ponto 18 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 23/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 57.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 ---------------------------------------------------------  

Ponto 19 - Minuta de Contrato de interadministrativo de partilha de competência 

no âmbito da organização do transporte escolar entre o Município de Penela e o 

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

Ponto 20 - Da empresa "LCA - Leal, Carreira e Associados SROC", a enviar parecer 

sobre a posição financeira do Município, relativamente ao 1.º semestre de 2019. 

Para conhecimento ----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 21 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

116/2019, para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Despacho n.º 

34.P/2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 22 - Projeto de reforço de cobertura 3G no Gondramaz. Minuta de 

Protocolo/Isenção de Taxa -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 23 - Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil -----------------------------  

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

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

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

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

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

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

- Deputado Miguel António Bastos Brandão, sendo substituído por Manuel Carvalho 

Correia; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

- Deputado Ruben Jordão Soares Fernandes, sendo substituído por Martinho Manuel 

Pereira Marques; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Simões; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputado José Albertino Taborda da Costa, sendo substituído por Rui Jorge da Cruz 

Fernandes  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputada Nancy Isabel Lopes Rodrigues, sendo substituída por Carlos Rafael 

Rodrigues Pereira; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deputado José João de Jesus, sendo substituído por Maria Elísia da Piedade Correia 

da Silva; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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 28.06.2019 -------------------------  
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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 Joana Marçalo de Paiva, Marisa Manuela Simões Pedroso, Ricardo Jorge 

Rodrigues Soares, Márcia Sofia Correia Simões, Maria Elísia da Piedade Correia da Silva, Carlos 

Rafael Rodrigues Pereira, Raúl José Freire Marques, Manuel Carvalho Correia 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 Carlos Simões, que 

depois de cumprimentar todos os presentes começou por dizer que se encontrava ali por 

causa do muro da sua casa, situada no Senhor da Serra, o qual está a cair em consequência 

das obras da ligação ao saneamento. -----------------------------------------------------------------------  

Referiu inclusivamente que existe o perigo de cair para a via pública.  -------------------  

Informou que no dia 9 de agosto, quando verificou essa situação, falou com o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia, João Carvalho, que o aconselhou a falar com o senhor 

engenheiro Carlos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu que após a visita do senhor engenheiro, este informou que aquele assunto não 

era da sua competência e encaminhou-o para o senhor presidente da Câmara Municipal que o 

recebeu e lhe disse que iria encaminhar o assunto. ------------------------------------------------------    

Salientou ainda que, enviou para a Câmara Municipal um email com fotos do local e 

que posteriormente o senhor Presidente da Câmara Municipal lhe ligou a dizer que, pelas 

fotos, tinha verificado que o muro se encontrava em boas condições antes das obras de 

ligação de saneamento. ---------------------------------------------------------------------------------------    

Referiu que neste momento o muro se encontra em muito pior estado do que 

anteriormente e a sua preocupação prende-se com o fato do muro ter 2 metros de altura, 

podendo provocar acidentes graves na via pública uma vez que ali passam carros e pessoas. --   

Mencionou que teve intenção de mandar derrubar o muro para dentro da sua 

propriedade com o objetivo de precaver algum acidente, mas foi demovido a fazê-lo uma vez 

que não tinha autorização, no entanto, frisou que ainda não há qualquer decisão sobre o que 

fazer e solicitou uma rápida resolução uma vez que o muro continua a deteriorar-se e teme 

que ocorra algum acidente grave e por isso queria garantir que não lhe seria atribuída 

qualquer responsabilidade se algo de pior viesse a acontecer. ----------------------------------------    
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Henrique Pinto, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que o assunto que iria abordar 

é o mesmo da sessão anterior, pois já há sensivelmente 10/12 anos que o assunto da Rádio 

Dueça está por resolver. --------------------------------------------------------------------------------------    

Frisou que na sua opinião, o problema é a existência de uma quezília entre as 

entidades, já que para assinar um protocolo não são necessários meses e disse que se 

encontra na disposição de não abandonar a Assembleia Municipal sem saber o que se passa 

exatamente sobre um bem que existe no concelho. -----------------------------------------------------   

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

Municipal que depois de cumprimentar todos os presentes, e respondendo ao Munícipe Carlos 

Simões que fez referência ao historial do muro, informou que teve o cuidado de verificar o 

processo e pediu aos serviços para procederem à análise do mesmo e que caso fosse 

necessário, o senhor vereador Hugo Raposo presente na sala, poderia prestar alguns 

esclarecimentos sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------   

Informou que tudo o que foi relatado é verdade, que do ponto de vista do senhor 

Carlos Simões o problema está relacionado com a empreitada do saneamento que decorreu no 

Senhor da Serra e por isso reiterava um elemento importante de análise que são as imagens 

do local anterior às obras, as quais irão permitir aos técnicos avaliar se houve alguma relação 

causa/efeito com a obra, sendo evidente que se viesse a ser provada e validada essa relação, 

a Câmara Municipal terá de assumir as suas responsabilidades, dependendo a decisão da 

análise dos serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Por fim, saudou a intervenção do senhor Carlos Simões num espaço aberto ao público 

para expor quer as suas preocupações quer pessoais quer coletivas. ---------------------------------   

Relativamente à intervenção do senhor Henrique, o senhor Presidente disse que a 

preocupação já é antiga e que tem conhecimento de alguns desenvolvimentos no processo.  

Transmitiu que o processo foi acompanhado mais de perto pela senhora vice-

presidente Ana Gouveia e que logo que esteja disponível será presente em reunião da Câmara 

Municipal para aprovação, sendo que espera que seja breve. -----------------------------------------   

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 António Salgueiro, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou um voto de felicitações à 

professora Etelvina Luís sobre as festas das vindimas: --------------------------------------------------   

“As festas das vindimas de Lamas foi uma iniciativa nascida em 1999 pela mão da 

professora Etelvina Luís e do seu executivo que criaram aquilo que é o maior evento de 
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divulgação do vinho de Lamas o qual foi crescendo ano após ano até se tornar um marco na 

região.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

A festa das vindimas desde o seu nascimento tem uma marca profunda no território 

de Lamas envolvendo toda a comunidade, todas as aldeias da freguesia, associações e até a 

escola e jardim-de-infância. ----------------------------------------------------------------------------------    

Esta é uma festa única no concelho que pretende manter o espírito das vindimas. -----   

As escavações arqueológicas da eira velha comprovaram que há mais de 1800 anos 

produz vinho em Lamas e que este é um produto endógeno milenar que importa ser protegido 

e divulgado. O trabalho iniciado pela professora Etelvina Luís e continuado pelos seus 

sucessores na junta de freguesia de Lamas com a festa das vindimas deve ser louvado e 

incentivado e por isso o voto de felicitações à professora Etelvina Luís. ----------------------------   

Relativamente ao incêndio do final de semana apresentou também um voto de 

reconhecimento pela exemplar intervenção por parte dos bombeiros nos Moinhos e na 

Trémoa, em particular os bombeiros de Miranda do Corvo e todas as entidades envolvidas pelo 

acompanhamento exemplar que fizeram junto das localidades afetadas durante o 

desenvolvimento do incêndio que o próprio sentiu e constatou pela quantidade dos meios 

utilizados, assim como pelo rescaldo do incêndio que também foi importante. --------------------   

Salientou que se tratou de um incêndio de grandes proporções e que se não fosse o 

empenho e a prontidão dos meios e das entidades envolvidas, os danos e as perdas teriam 

sido muito avultadas.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, voltou a referir uma preocupação sua e da 

população que se prende com o fato dos veículos pesados continuarem a circular dentro do 

perímetro urbano de Lamas.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que a Ascendi juntamente com as IEP e a Câmara Municipal deveriam proibir a 

sua passagem, pois havendo uma circular externa como alternativa, não há necessidade da 

passagem constante de camiões naquele local, que torna perigoso a circulação de pessoas. 

Frisou que embora ainda não tivessem ocorrido acidentes graves, seria uma forma de 

prevenção.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou a sua intervenção por se referir à Rádio 

Dueça como uma “novela kafkiana” e propôs que de imediato se pusesse à votação a criação 

de uma comissão da Assembleia Municipal para de uma vez por todas acompanhar os 

trabalhos relativamente à Rádio Dueça.  -------------------------------------------------------------------  
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Sugeriu que seja uma comissão com assento de todas as fontes políticas da Assembleia 

Municipal e disse que acredita que com alguma boa vontade o problema se resolva em 15 dias 

e que por isso, queria saber a opinião dos outros grupos parlamentares sobre o assunto e 

colocar aquela questão à votação. --------------------------------------------------------------------------  

Outra questão que a preocupa e preocupa também os munícipes, tem a ver com a 

distribuição do correio. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Questionou se existem números de porta para serem atribuídos, pois várias pessoas se 

queixam com problemas relacionados com a questão do número de porta.  ------------------------  

Perguntou ainda se caso exista uma notificação importante e aquela não seja 

entregue por falta do número de porta, quem será responsabilizado. -------------------------------    

Relativamente a casas devolutas, e tendo em conta que efetivamente o inverno está 

para chegar, e tendo conhecimento de situações que estão em risco de ruir para a via 

pública, nomeadamente o prédio que se encontra no Carapinhal, questionou se o município só 

irá agir quando acontecer um acidente.  -------------------------------------------------------------------  

E por fim, relativamente à questão da Rádio Dueça voltou a perguntar se os grupos 

parlamentares representados na Assembleia Municipal estão na disposição de criar uma 

comissão para fiscalizar o andamento dos trabalhos.  ---------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que, para ser constituída uma 

comissão de acompanhamento dos assuntos relacionados com a Rádio Dueça deveria haver 

uma maturação por parte dos grupos e deveria ser marcada uma reunião para ser aprovada a 

comissão.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que certamente os grupos naquele momento não estão mandatados para nomear 

um qualquer elemento, sendo que muitos dos elementos efetivos não se encontram 

presentes, e por isso não iria proceder à constituição dessa comissão nesta reunião. ------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes referiu que, relativamente à proposta 

apresentada pela senhora deputada Márcia Simões e aos argumentos invocados pelo senhor 

presidente da Assembleia Municipal que muito respeitava, manifestou que não existem 

deputados de primeira e deputados de segunda, são todos iguais quer os efetivos quer os 

suplentes.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantiu que certamente as pessoas não foram eleitas por algum motivo, mas não 

deixavam por isso de ser deputados de primeira.  -------------------------------------------------------  

E por fim relativamente à comissão propriamente dita perguntou à senhora deputada 

qual a finalidade da constituição da comissão, pois certamente não será apenas fiscalizar um 

trabalho, talvez fosse por alguma questão em concreto, designadamente, com as instalações.  
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Informou ainda que a comissão deveria ser balizada, tanto técnica como 

juridicamente, uma vez que a Assembleia Municipal não pode estar a extrapolar as 

competências que não tem e disse que o que comissão deve fiscalizar ou acompanhar uma vez 

que tratando-se de uma situação em que a Assembleia Municipal não tem competência, tudo 

depende da boa vontade, e às vezes, mais do que criar comissões no âmbito da Assembleia 

Municipal, devem ser criadas comissões que trabalhem mais perto do poder executivo do que 

propriamente do poder fiscalizador.  -----------------------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, felicitou as quatro juntas de freguesia do 

município pelos diversos eventos dinamizados nos últimos meses. -----------------------------------    

Destacou a Festa das Coletividades que decorreu em julho, assim como a organização 

do Folknova que decorreu em agosto em Vila Nova, a Festa das Vindimas em Lamas realizada 

também com muito sucesso, participação e muitos visitantes no passado fim-de-semana, os 

fados na Fonte dos Amores no passado sábado em Miranda do Corvo e salientou ainda a Festa 

das Freguesias de Semide e Rio de Vide que se irá realizar de 27 a 29 de setembro e frisou 

que está certa que irá ser novamente um sucesso e por isso aproveitou para deixar o convite 

para visitarem a freguesia nesses dias. ---------------------------------------------------------------------   

Disse ainda que são atividades que cumprem um papel e uma função social e cultural 

de extrema relevância, seja através da divulgação do que de melhor têm as localidades e as 

freguesias, ou através da promoção da identidade cultural daquilo que se produz melhor nos 

diversos lugares. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Denotou que se trata de um trabalho, e para quem se queixa que são só festas, que 

dinamiza as comunidades, agrega as pessoas e as traz para a rua para participarem e 

divulgarem o que de melhor fazem, nomeadamente a forma como recebem os visitantes que 

assistem às comemorações e por isso congratula-se com o trabalho desenvolvido, pelas 

diversas Juntas de Freguesia, salientando o apoio que dão e recebem nesse âmbito. ------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que gostaria de sinalizar e 

colocar algumas questões ao senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------   

Disse que o município continua a promover eventos de qualidade e que conseguiam 

mobilizar, não só os mirandenses, mas efetivamente atrair muitas pessoas de fora, no entanto 

disse que considerava um péssimo cartão-de-visita o que pode constatar no dia 29 de julho na 

rotunda que divide Pereira das Meãs com os caixotes do lixo completamente a transbordar, o 

lixo espalhado pela rotunda e pela estrada com vários cães vadios de volta de alguns sacos. ---   
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Expressou que é preciso tomar medidas nesse sentido, pois já aquando da transmissão 

do início da volta a Portugal em bicicleta, constatou nas redes sociais o apelo de um munícipe 

para que chamassem as cabras sapadoras à Praça Fausto Correia tal era o estado de descuido 

que efetivamente reinava por ali. ---------------------------------------------------------------------------  

De seguida referiu-se a um espaço, salientando que que não sabia se é um armazém 

ou uma sucata existente junto ao estádio na zona industrial da Pereira, o qual não cumpre 

com os requisitos legislativos aplicáveis. -------------------------------------------------------------------   

Frisou que ali encontra-se material ao abandono, veículos completamente 

abandonados, desconhecendo se foram tomadas providências ao nível das fugas de óleos e 

combustíveis, uma vez que existem infiltrações nos terrenos e um nível freático bastante 

grande onde existem vários moradores e agricultores que utilizam água para as suas 

habitações e culturas e que seguramente não estão asseguradas todas as medidas de 

segurança efetivamente necessárias. -----------------------------------------------------------------------   

Transmitiu que simultaneamente podem-se encontrar expostos à intempérie centenas 

de metros de tubo de rede de água, praticamente cobertos de silvas, e por isso perguntou se 

o município é tão abastado que se pode dar ao luxo de ter todo aquele material em grande 

degradação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Bairro Sá Carneiro, informou que na sequência da tempestade Leslie 

em outubro de 2018, uma das coberturas de um dos blocos foi extremamente afetada e 

encontra-se partida e por isso, este momento, em que as placas de fibrocimento se 

encontram partidas, que representam um risco maior, sendo preocupante uma vez que ali, 

para além dos habitantes, também existe um campo de futebol frequentado por pessoas de 

todas as faixas de idade. --------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que já era tempo de tomarem providências, ou o município através da proteção 

civil, ou junto dos proprietários obrigando à solução daquela situação. -----------------------------   

Transmitiu que a situação da sinalização rodoviária nas estradas municipais é bastante 

caricata, uma vez que existem sinais que estão presos por braçadeiras de plástico, sinais 

velhos, sem imagens que muitas das vezes não cumprem a sua função particularmente á 

noite. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Apelou ao senhor presidente e relativamente à sinalização horizontal, para que olhe 

com outros olhos nomeadamente para a estrada que liga Miranda do Corvo a Coimbra, pelos 

Moinhos e Trémoa, uma vez que é muito deficiente e a marcação no piso chega a ser 

inexistente, assim como os rails de proteção que estão muito danificados pelo embate dos 

acidentes e há zonas que merecem a colocação de rails, particularmente no momento em que 

procedem às limpezas das margens de segurança por causa dos incêndios florestais. ------------   
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Por fim perguntou também ao senhor presidente da Câmara Municipal, e porque tinha 

sido uma promessa de 2015, o que se passava em relação ao campo de futebol do Bairro Sá 

Carneiro, uma vez que de bar só existem as três primeiras letras da barraca que lá se 

encontra e relativamente ao relvado existe um pente que nunca foi utilizado. --------------------   

Relativamente à iluminação, disse que existia um poste no estádio municipal, o qual 

foi cedido ao críquet e que tinha tantos holofotes como todo o estádio Sá Carneiro, o que na 

sua opinião não era admissível. ------------------------------------------------------------------------------  

Por fim, pediu também ao senhor presidente que explicasse como é feito o 

pagamento aos motoristas, nomeadamente entre aquilo que é o transporte feito em horário 

de expediente e fora desse horário. ------------------------------------------------------------------------   

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que o concelho de Miranda do 

Corvo foi nos últimos meses palco de vários eventos nacionais e internacionais. ------------------   

Frisou, e a título de exemplo, a 81ª volta a Portugal em bicicleta com a etapa 

inaugural e pela primeira vez em Miranda do Corvo saída da Praça José Falcão. ------------------   

Assegurou que estes eventos podem não resolver todos os problemas do município, 

mas colocam Miranda do Corvo no mapa de Portugal e do Mundo promovendo as suas terras e 

as suas gentes e potenciam o aumento de visitantes que podem conhecer in loco o concelho. 

 Transmitiu que embora o concelho não se deva centralizar no turismo e afunilar as 

atenções quase em exclusivo para essa área, mas é um fato indesmentível que tem de se 

aproveitar o que existe de melhor para mostrar e cativar visitantes que se podem 

eventualmente tornar residentes. ---------------------------------------------------------------------------   

Garantiu que, o fato daquela prova desportiva ter sido transmitida em canal aberto 

pela RTP, aumentou significativamente o número de potenciais visitantes. ------------------------   

Acrescentou que a outra prova internacional e que levou o nome de Miranda do Corvo 

além-fronteiras, foi o Mundial de Trail que decorreu entre os dias 7 e 9 de junho, e que do 

ponto de vista desportivo, foi um sucesso, mas não menos importante foi a divulgação e a 

publicidade que Miranda do Corvo tinha tido.-------------------------------------------------------------   

Disse que o trabalho conjunto entre as entidades Câmara Municipal e a Associação 

Abútrica, entre outras, demostra que a união faz a força e que é dessas sinergias que se 

podem esperar os melhores resultados, ficando a ganhar todos os intervenientes com 

particular incidência para o território e as suas gentes que definem e ajudam a construir. -----   

Ainda relativamente ao Mundial de Trail, lembrou que está a votação o vídeo “Abutres 

Trail 2019 – World Championship” até dia 9 de outubro, salientando que o vídeo promocional 
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irá entrar no concurso “Art in Tour – Internacional Turism Film Festival, na categoria de 

melhor filme de turismo, categoria nacional. -------------------------------------------------------------   

Transmitiu ainda que o concelho de Pampilhosa da Serra também participava no 

concurso e na mesma categoria com um vídeo promocional que tem como protagonista a atriz 

Filomena Cautela, figura conhecida da televisão e que divide esse protagonismo com 

fantásticas imagens naturais que a Pampilhosa oferecia. -----------------------------------------------   

Referiu que, no entanto, o vídeo da Associação Abútrica não fica de forma alguma 

atrás e usa a prata da casa no que toca ao elenco, sendo mais uma forma de divulgação de 

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

Ainda relativamente ao turismo, mas numa vertente património natural, edificado e 

gastronómico, disse que decorreu no Terreiro das Freiras, junto ao Mosteiro de Santa Maria de 

Semide, o programa da RTP no qual foram eleitos os doces para finalistas repescados do 

segundo lugar no concurso Sete Maravilhas – Doces de Portugal, sendo mais um motivo e uma 

forma de divulgação e promoção do património não se cingindo apenas ao Mosteiro de 

Semide, pois foi abordado todo o município. --------------------------------------------------------------   

No entanto, frisou que tendo em conta a temática do concurso, o local escolhido para 

a realização do programa não poderia ter sido melhor. Frisou que o Mosteiro de Semide e a 

sua envolvente, a todos os níveis, foram um excelente palco para o programa e concurso no 

qual poderia perfeitamente ter estado presente o doce conventual, a nabada de Semide, não 

ficando em nada atrás dos doces presentes a concurso. ------------------------------------------------   

Ainda assim, disse que se deu a conhecer esse doce conventual que após 2018, à 

precisamente um ano, a candidatura “Terras da Chanfana” foi eleita como uma das Sete 

Maravilhas à Mesa, na qual a chanfana e o local que lhe deu origem, o seu berço, o Mosteiro 

de Semide tiveram um papel preponderante no resultado final. --------------------------------------   

Manifestou que em todos os eventos e concursos anteriormente referidos, a Câmara 

Municipal de Miranda do Corvo teve um papel ativo na defesa do seu património e por isso 

está o executivo está de parabéns e na sua opinião, julga ser esse o caminho a percorrer, 

fazendo mais e melhor. ----------------------------------------------------------------------------------------   

Disse ainda que, tal como referiu no início da sua intervenção, todas aquelas 

efemérides não resolvem com certeza todos os problemas do município, mas ajudam cabendo 

a todos fazer a sua parte no sentido de aproveitar todos aqueles eventos e dar o seu 

contributo para obterem um concelho mais atrativo, bem cuidado, com respeito pelo passado 

e projetando o futuro. -----------------------------------------------------------------------------------------     

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

Ferreira, que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que enquanto 
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ouvia as intervenções anteriores pensou e meditou naquilo que se disse e que chegou à 

conclusão de que na Assembleia Municipal de três em três meses, nuns momentos mais do que 

em outros, se tem a clara distinção dos projetos que cada um em grupo ou coletivamente 

defende para o concelho. -------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu que de fato, quando ouviu a colega Joana Marçalo, que foi sua colega e por 

quem nutre grande estima, mas ouvi-la dizer que enaltece as atividades das Juntas de 

Freguesia e das comunidades e que isso é muito importante para as comunidades locais e é 

até um trabalho social, não deixa de concordar que é um trabalho muito importante de 

impressão de dinâmica no município e nas suas comunidades e que as Juntas Freguesias, a 

Câmara Municipal e as associações devem ser enaltecidas, assim como quando ouve também o 

deputado Luís Martins falar dos eventos que aconteceram em Miranda do Corvo, que são 

importantes e que trazem de fato e imprimem um marketing e uma comunicação muito 

importante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Frisou que concorda, e já na última reunião da Assembleia Municipal disse ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal que os eventos, nomeadamente a Volta a Portugal e o Trail 

Running são positivos para Miranda do Corvo, mas recordou que terminou essa mesma 

intervenção com uma frase em que dizia que se preocupava que Miranda fosse apenas uma 

Altice Arena e que não gostava que assim fosse. ---------------------------------------------------------   

Disse que entre 2004 e 2014 o concelho ganhou 740 eleitores, cerca de 1000 pessoas e 

entre 2014 e 2019 perdeu 477 eleitores. -------------------------------------------------------------------   

Salientou que no mesmo período, a Lousã aumentou 545 eleitores, menos 200 do que 

Miranda do Corvo, e entre 2014 e 2019 aumentou 1500 eleitores. ------------------------------------   

Frisou que o índice de envelhecimento em 2001 era de 111.8, em 2011 aumentou para 

147.7 já não sendo positivo, de 2011 para 2017 aumentou 60 pontos, o dobro do que 

aumentou na primeira década, estando o concelho com 207 idosos por cada 100 jovens e que 

contrariamente, a Lousã de 2001 para 2011 que até tinha mais 7 pontos, aumentou 30 pontos, 

para 128 e que por cada 100 jovens existem 128 idosos. -----------------------------------------------   

Disse que da escola primária para o ciclo formavam-se 5 a 6 turmas e o previsto é que 

para o próximo ano letivo se formem apenas 3 turmas. -------------------------------------------------   

Exprimiu que em Miranda do Corvo, a realidade é que se continue a achar que são as 

festas e as festinhas, que de fato são importantes do ponto de vista social, que criam uma 

dinâmica capaz de atrair pessoas, capaz de as fixar, atrair e fixar investimento, mas na sua 

opinião, o que irá acontecer é que os seus filhos terão a sorte dos seus pais e farão o 

secundário na Lousã e depois, sem automotora, irão para Coimbra fazer o ensino superior.  
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Por outro lado salientou que, se pelo contrário, se mentalizarem que o caminho feito 

não é o correto e que é necessário imprimir outra dinâmica, que não se pode ter 6% de 

investimento, que não se pode manter a taxa de IRS no máximo, que não se pode manter os 

apoios à natalidade tal e qual como em 2008, que não se pode manter a derrama agora 

aplicada a todas as empresas, que não se pode continuar sem o regulamento do plano de 

apoio ao investidor, pois se a dinâmica não for alterada o executivo virá a ser conhecido como 

o coveiro de um concelho que na próxima reorganização administrativa será proposto a ser 

alienado à Lousã uma vez que se mantêm no mesmo ritmo. -------------------------------------------   

Assegurou que hoje o Senhor Presidente tem a possibilidade de manter 4 vereadores a 

tempo inteiro, mas se se mantiver o ritmo em 2021, quem se candidatar à Câmara Municipal 

vem para 5 vereadores porque 7 já não cabem. Terminou com o desejo de que as suas 

palavras servissem de reflexão. ------------------------------------------------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Manuel Correia, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por solicitar ao senhor Presidente 

da Câmara esclarecimentos sobre o abastecimento de água nos Moinhos. --------------------------   

Disse que é um processo que se arrasta há muitos anos, com muitas promessas e 

projetos feitos pelos vários executivos, inclusive existe um projeto que sai da aldeia da 

Pedreira, do Alto Vale D’Avença, mas que continua a ser adiado dia após dia e por isso 

gostaria de saber se o problema terá resolução num tempo próximo. -------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal disse que relativamente à sua intervenção, 

apenas gostaria de referir aquilo que todos os anos se faz no concelho, nomeadamente a 

Romaria do Senhor da Serra, sendo talvez a maior romaria da zona centro do país acorrendo 

ali muitos visitantes, apoiado pela Câmara Municipal através da publicidade. ---------------------   

Dirigiu também uma palavra de apreço e amizade para com a professora Etelvina Luís, 

salientando que foi uma grande Presidente de Junta e que fez coisas magníficas durante o seu 

mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Terminou a sua intervenção a dizer que embora não fosse saudosista, lembrou que 

Miranda do Corvo já não era aquilo que foi nos anos 60/70, e que evoluiu muito, fruto do 

trabalho de todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Frisou que o metro é fundamental para Miranda do Corvo, mas se isso não acontecer 

Miranda do Corvo ficará sujeita a ter um índice de desenvolvimento muito mais baixo do que 

foi mencionado pelo deputado José Miguel Ferreira. ----------------------------------------------------   

Disse que a Lousã tem as suas armas próprias e com um potencial diferente, mas tem 

esperança na nova administração do metro e sabe que a mesma irá lutar ao serviço das 

populações que dependem desse modo de locomoção. -------------------------------------------------     
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara 

Municipal, que começou por dizer que tinha acabado de receber informação que existe 

parecer favorável da Autoridade Nacional em relação ao Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil e que caso o mesmo chegasse por via digital, e para não se adiar para 

novembro, iria ser distribuída uma cópia aos senhores deputados. Caso o senhor presidente da 

Assembleia Municipal entendesse, poderia eventualmente voltar-se àquele ponto. ---------------   

Relativamente à intervenção do deputado António Salgueiro, disse que na sua 

opinião, todos os presentes subscrevem o reconhecimento feito à professora Etelvina Luís, já 

feito também pela Junta de Freguesia de Lamas por ocasião dos vinte anos da Festa das 

Vindimas. Denotou que achava bem esse reconhecimento, inclusive ao seu executivo, assim 

como, aos que se lhe seguiram. ------------------------------------------------------------------------------   

Em relação à sua segunda intervenção sobre o incêndio no concelho e a todo o 

reconhecimento feito aos bombeiros voluntários e a todas as entidades, à população que 

soube estar, que ele e a Câmara Municipal subscrevem na íntegra. ----------------------------------  

Relativamente à intervenção da deputada Etelvina Luís, informou que em relação ao 

problema da estrada 342 em Lamas, mencionou que é um assunto que já foi objeto de 

reuniões de trabalho com as Infraestruturas de Portugal e basicamente a solução é 

semelhante à antiga 342 por trás da Cervejota que atualmente é já troço de estrada 

municipal, consolidada aliás na transferência de competências na legislação apresentada na 

última Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------   

No que diz respeito a Lamas, disse que o que se espera da parte das Infraestruturas 

de Portugal é a alteração do traçado da estrada nacional, passando em definitivo por fora de 

Lamas, uma vez que existe no local o acesso à autoestrada. Espera que o traçado atual, nos 

termos legais, passe para o domínio municipal, nomeadamente todas as obras de conservação 

e manutenção passem a ser da Câmara Municipal, mas mais importante é a questão da 

segurança porque até lá não é legalmente permitido proibir o trânsito a pesados. ---------------   

Por fim, disse que no dia em que passe para o domínio da Câmara Municipal lá estarão 

os sinais a proibir o trânsito a pesados e referiu que também o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia tem sido incansável relativamente àquele assunto. Frisou que irá insistir novamente 

para que o processo passe a ser resolvido pelas infraestruturas de Portugal porque 

efetivamente é urgente resolver. ---------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à intervenção da deputada Márcia Simões, disse que sobre o primeiro 

ponto da sua intervenção, já o senhor presidente da Assembleia Municipal prestou 

esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Em relação à atribuição do número de polícia, informou que o processo desenrolava-

se como a senhora deputada o tinha descrito, ou seja, é feito um requerimento, embora 

previamente a toponímia tivesse de estar aprovada nos órgãos competentes, a comissão de 

toponímia e a Câmara Municipal. De seguida o pedido é objeto de análise por parte dos 

técnicos da Câmara Municipal, é aprovado e enviado para o munícipe. -----------------------------  

Referiu, no entanto, que também é verdade que tem surgido ultimamente por parte 

dos CTT a exigência de que a Câmara Municipal envie um ofício a atestar os números 

atribuídos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente às casas devolutas disse que é um problema existente no município, 

quer nas aldeias mais abandonadas e com menos população, quer na vila, mas os serviços já 

andam a acompanhar à semelhança do que acontece noutras áreas de atuação. Disse que 

pouco mais se pode fazer além da fiscalização e da sensibilização das pessoas para resolverem 

os problemas.----------------------------------------------------------------------------------------------------   

De qualquer modo esclareceu que, muitas vezes os serviços deparam-se com questões 

relacionadas com heranças intermináveis, com dezenas de pessoas envolvidas, muitas 

emigradas e não é fácil resolver o problema, mas concorda que se tem de atuar. ----------------   

Sobre a intervenção da Deputada Joana Paiva sobre os eventos das freguesias, disse 

que subscreve tudo o que mencionou e o mesmo relativamente ao que disse o senhor 

Deputado Luís Martins, que fez referência a três eventos importantes que aconteceram no 

concelho, a Volta a Portugal, o Trail e a transmissão pela RTP no Mosteiro de Semide. ----------   

Sobre a intervenção do senhor Deputado Manuel Correia disse que além da 

intervenção nos Moinhos, existem mais três locais que foram objeto de um compromisso do 

seu mandato e esperava realizar a obra. -------------------------------------------------------------------   

Frisou que para além dessa, existiam outras necessidades nos Moinhos, mas entende 

que aquela é efetivamente prioritária, seguindo-se a uma outra obra já executada (a ligação 

do saneamento na Rua Nossa Senhora da Conceição), contudo referiu que existem outras 

situações de saneamento para resolver nos Moinhos, assim como no resto do concelho, mas no 

que toca à água era efetivamente uma necessidade. ----------------------------------------------------   

Relativamente à intervenção dos senhores deputados José Miguel Ferreira e Rui 

Fernandes, o senhor Presidente disse que, embora não fosse poeta, mas como na última 

Assembleia Municipal houve um pouco de poesia, aos senhores deputados em causa, gostaria 

de responder com um poema de Alberto Caeiro, uma vez que também houve referência a 

cabras sapadores iria responder com o poema 10º poema “Guardador de Rebanhos”: ------------   

“Olá guardador de rebanhos ------------------------------------------------------------------------  

Aí á beira da estrada ---------------------------------------------------------------------------------  
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Que te diz o vento que passa? ----------------------------------------------------------------------  

Que é vento e que passa -----------------------------------------------------------------------------  

E que já passou antes  -------------------------------------------------------------------------------  

E que passará depois ---------------------------------------------------------------------------------  

E a ti o que te diz? ------------------------------------------------------------------------------------  

Muita cousa ou mais do que isso -------------------------------------------------------------------   

Fala-me de muitas outras cousas ------------------------------------------------------------------   

De memórias e de saudades-------------------------------------------------------------------------  

E de cousas que nunca foram -----------------------------------------------------------------------  

Nunca ouviste passar o vento? ----------------------------------------------------------------------  

O vento só fala do vento -----------------------------------------------------------------------------   

O que lhe ouviste foi mentira -----------------------------------------------------------------------   

E a mentira está em ti.” -----------------------------------------------------------------------------  

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 

Neste ponto não houve intervenções. -------------------------------------------------------------  

Ponto 6 - Participações societárias e não societárias - 2018. Deliberação de câmara 

de 05/07/2019 ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que informou que sobre as participações societárias e não societárias de 2018, o 

assunto foi previamente presente na reunião da Câmara Municipal, cumprindo assim a ordem 

legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que o processo foi preparado pelos serviços e diz respeito a todas as 

participações societárias em que a Câmara Municipal está envolvida desde a ERSUC, a WRC, já 

extinta, Águas do Centro Litoral, Metro Mondego, Associação Nacional de Municípios, entre 

outras entidades constantes do documento e onde consta todo o capital e quotas que a 

Câmara Municipal detém nessas diferentes entidades. --------------------------------------------------   

Concluiu a sua intervenção informando que o documento é apenas para apreciação e 

conhecimento dos senhores deputados, nos termos legais. ---------------------------------------------   

A Assembleia Municipal tomou conhecimento, nos termos da alínea c), do n.º 2, do 

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Participação societária - WRC - WEB para a Região Centro, Agência de 

Desenvolvimento Regional, E.I.M., S.A. Deliberação de câmara de 06/09/2019 
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara 

Municipal, que informou que a Câmara Municipal adquiriu em 30/07/2003 uma quota de 

2.300 euros relativos a 0.018% do capital da WRC – WEB para a Região Centro.--------------------   

Informou que consta da informação que a WRC foi extinta e que no portal da justiça a 

certidão permanente da entidade que já tinha sido cancelada, no entanto aquele valor ainda 

estava registado no património da entidade. --------------------------------------------------------------   

No contexto e em face da informação, referiu que se propõe que a Assembleia 

Municipal aprove o abate daquela participação financeira e o respetivo não reconhecimento 

contabilístico das contas do município, uma vez que já não existe. ----------------------------------   

Por fim informou que todo o processo foi preparado pelos serviços e disponibilizado 

aos senhores deputados e que caso existam algumas questões mais técnicas, serão 

esclarecidas pela Dra. Marilene, presente na sala. -------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o abate da participação financeira 

e o respetivo desreconhecimento contabilístico, da WRC – Web para a Região Centro, Agência 

de desenvolvimento Regional, E.I.M., S.A. -----------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Linha de crédito para despesas com faixas de gestão de combustíveis. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 ---------------------------------------------------------  

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

Municipal que esclareceu que o que está em causa, no âmbito da realização das faixas de 

gestão de combustível, é a possibilidade de recorrer a uma linha de crédito bastante 

bonificada para fazer face a parte dessas despesas e que o valor foi apurado para efeitos de 

candidatura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que se a Assembleia Municipal aprovar, à semelhança da Câmara Municipal, 

o valor em causa é de 73.708.16 euros, no entanto o grau de execução é 100% e só depois em 

devido tempo se irá avaliar e decidir se se avança ou não com o empréstimo, atendendo 

também ao valor envolvido.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Frisou que se tratam de despesas correntes para as quais a Câmara Municipal não tem 

financiamento, sendo esta uma pequena parte relativamente a todas as despesas que o 

município tem com a gestão das faixas de combustível.  -----------------------------------------------  

Por fim, disse que o que se propõe é que a Assembleia Municipal autorize o referido 

empréstimo para efeitos de candidatura e posteriormente a Câmara Municipal irá avaliar se se 

avança ou não com o empréstimo. --------------------------------------------------------------------------     

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

depois de cumprimentar todos os presentes, questionou o senhor presidente sobre a diferença 

de preços por metro quadrado de intervenção nas diversas freguesias e deu como exemplo a 
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freguesia de Vila Nova, onde consta um valor de 20 cêntimos/m2 e na freguesia de Lamas são 

2 cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, que referiu que a explicação consta do documento e que os valores são muito 

superiores aos valores em causa, ultrapassando os 70 mil euros. -------------------------------------   

Salientou que esta situação se aplicava apenas aos casos em que a Câmara Municipal 

irá atuar em substituição dos proprietários ou outros produtores florestais. Salientou que são 

essencialmente as coroas de proteção aos aglomerados rurais para os quais existe 

financiamento, mas não se sabe qual será o grau de execução. ---------------------------------------   

Informou ainda que as diferenças existentes entre freguesias, tem a ver com as 

estimativas que os serviços técnicos efetuaram e que estão relacionadas com o fato de uma 

ter muitas vinhas e pouca floresta e por ser uma aldeia com áreas protegidas em termos de 

limpezas de terrenos com poucas áreas identificadas, e a outra com floresta mais densa, 

assim como as características dos terrenos, inclinação, densidade da vegetação e que foram 

critérios levados em conta pelos serviços técnicos. ------------------------------------------------------   

Terminou para informar que o pedido ou não do empréstimo apenas depende do grau 

de execução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, autorizar a contratação da linha 

de crédito para fazer face às despesas com faixas de gestão de combustível (rede secundária) 

envolventes a aglomerados populacionais e edifícios isolados, em áreas em que o município 

tenha que substituir aos proprietários no ano de 2019, nos termos e condições da informação 

técnica do Gabinete de Planeamento Estratégico e Candidaturas (registo 18326 de 

02.09.2019). -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Ponto 9 - Fixação da Participação Variável no IRS a vigorar em 2020: proposta n.º 

47.P/2019. Deliberação de câmara de 06/09/2019 ------------------------------------------  

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

Municipal, que esclareceu que a proposta apresentada vem na linha do que foi feito nos anos 

anteriores, ou seja, fixava a participação variável do IRS nos 5%. ------------------------------------   

Informou que os documentos apresentados fazem o devido enquadramento da 

proposta e a receita apresentada não é de somenos, pois é muito importante para os cofres 

do Município. Recordou que já no ponto seguinte, no que toca ao IMI, a taxa a aplicar será a 

mínima possível, a que se juntou o incentivo à natalidade. --------------------------------------------   

Referiu que a receita é importante para que se possa manter o fundo de emergência 

social, o apoio aos bombeiros voluntários, o qual tem sido reforçado ao longo dos anos, e que 
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por esse facto disse que propõe que a Assembleia Municipal, à semelhança da Câmara 

Municipal, aprove a proposta apresentada. ----------------------------------------------------------------   

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

Coligação Democrática Unitária e oito abstenções da bancada dos Deputados bancada do PPD-

PSD/CDS-PP e os votos favoráveis dos Deputados da Bancada do Partido Socialista e do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea e) do artigo 14.º da Lei 

n.º 73/2013 de 3 de setembro, a fixação do percentual de 5,0% relativo ao Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) para vigorar no ano de 2020. ------------------------------  

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

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

“Em consonância com aquilo que foram as minhas decisões de voto em anos 

anteriores e tendo em conta que efetivamente, e muito embora não estejam aqui em 

presença os valores concretos a que respeitará por comparação com anos transatos este 

acréscimo de 5% do IRS, eu não posso deixar de votar contra porque não vejo em que é que 

este montante se é assim tão diminuto, possa, digamos, compensar a Câmara Municipal e 

também tendo em conta que obviamente, segundo temos notícia, as taxas e os impostos que 

recaem cada vez mais sobre os portugueses são cada vez maiores. ----------------------------------   

Por outro lado, dar conta como exemplo o salário mínimo para dizer que, enfim, 

vamos votar isto porque na verdade aquelas pessoas que ganham 500, 600 ou 700 euros não 

estão aqui abrangidas, também me parece uma demagogia, porque todos nós sabemos que 

com 600 ou 700 euros ninguém vive devidamente. -------------------------------------------------------   

Portanto, tudo aquilo que puder ajudar neste momento os portugueses a ter uma vida 

mais digna, mais condigna e a proporcionar a si e aos seus condições de vida muito melhores 

tendo em conta a conjuntura económica do país atual e do que para aí vem é obviamente de 

enaltecer e creio que o município de Miranda do Corvo pelas suas contas, pelo aquilo que nos 

apresenta aqui como receita, inclusivamente que aumentou novamente, não necessita deste 

valor para fazer frente a estes fundos e a estes apoios e protocolos, isto é uma desculpa e eu 

não posso deixar de votar contra”. --------------------------------------------------------------------------   

Ponto 10 - Fixação das Taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 

2020: Proposta n.º 48.P/2019. Deliberação de câmara de 06/09/2019 -----------------  

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

Municipal, que começou por referir que relativamente ao IMI, ao fixar o valor no mínimo, o 

Município está a abdicar de um valor na ordem dos 300 a 400 mil euros e que, do seu ponto de 

vista, seria mais justo abdicar no IMI em vez do IRS, pelo que a proposta é de aplicar o 

mínimo legal de 0.3%. -----------------------------------------------------------------------------------------   
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Informou que em termos de incentivo à natalidade, à semelhança do quem sido feito 

e está previsto na lei, está a ser aplicada a redução de 20 euros para agregados familiares 

com 1 filho a cargo, 40 euros para agregados familiares com 2 filhos e 70 euros para 

agregados familiares com 3 ou mais filhos. Frisou que embora pareça pouco, traduz-se numa 

receita de 70 a 80 mil euros a menos para a Câmara Municipal. --------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade e nos termos do disposto do n.º 5 

do art.º 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 287/2003, de 12 de Novembro: --------------------------------------------------------------------------  

I – A fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para prédios rústicos no 

percentual de 0,8% estabelecido legalmente; -------------------------------------------------------------  

II – A fixação no percentual mínimo de 0,3% para prédios urbanos; -------------------------  

III – A redução da taxa de IMI em função do número de dependentes nos termos 

previstos no artigo 112.º - A do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis: -----------------------  

No valor fixo de 20€ para famílias com 1 dependente a cargo; ------------------------------  

No valor fixo de 40€ para as famílias com 2 dependentes a cargo; --------------------------  

No valor fixo de 70€ para as famílias com 3 ou mais dependentes a cargo. ---------------  

Ponto 11 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 98/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 50.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 ---------------------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por dizer que os pontos seguintes da ordem de trabalho prendem-se 

com questões sobre transferências de competências que a Assembleia Municipal e a Câmara 

Municipal já deliberaram (todos relativos à não-aceitação), voltando agora para a Assembleia 

Municipal deliberar se aceita ou se mantém a não-aceitação para o próximo ano. ----------------   

Começou então por referir que o presente ponto diz respeito à exploração das 

modalidades afins dos jogos de fortuna e azar e entende que ainda não estão reunidas as 

condições, pelo que a proposta que se mantem é de não-aceitação. --------------------------------   

Disse que numa reunião da CIM se colocou a possibilidade de naquela área existirem 

serviços partilhados na CIM, para que toda a fiscalização e licenciamento sejam por eles 

feitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Espera que toda essa operacionalização esteja concluída no ano seguinte para que 

em 2021 a Câmara Municipal possa aceitar e protocolar com a CIM. ---------------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 50.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, constante do Decreto-Lei n.º 

98/2018 de 27 de novembro, para o Município de Miranda do Corvo. --------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Márcia Simões que 

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

“A bancada da PCP vota favoravelmente a não-aceitação da transferência de 

competências, ao abrigo da Lei 50/2018 -DL 105/2018 referente ao domínio da autorização de 

exploração dasmodalidades afins de jogo de fortuna ou azar e outras formas de jogo, 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 Central não se pode dirimir, tendo inclusive o poder/dever constitucional de pugnar 

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

acesso à Justiça, Saúde, Educação, Habitação, entre outros direitos fundamentais. --------------  

Esta transferência de competências, da forma como está legislada, vai, ao contrário 

do que se pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais 

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

com mais dificuldades. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A bancada do PCP, neste assunto, defende e exige que: --------------------------------------  

Se inicie um processo sério de descentralização inseparável da criação das regiões 

administrativas, o que, de todo, não é o que está em cima da mesa; --------------------------------  

A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; ------------------  

Se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua plena 

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

das suas competências. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A identificação de competências, cuja transferência, coloque em risco direitos e 

funções sociais do Estado (nomeadamente na sua vertente universal) e sejam acompanhados 

por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização do Estado por via de 

um subfinanciamento que é o que o atual processo de transferências preconiza. -----------------  

Miranda do Corvo,19 de Setembro de 2019 ------------------------------------------------------  

P'la bancada do PCP ----------------------------------------------------------------------------------  

Márcia Simões (a).” -----------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 12 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

105/2018, para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 

51.P/2019. Deliberação de câmara de 06/09/2019 ------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por dizer que se mantem a proposta de não-aceitação uma vez que o 

município não tem habitação social, por isso não faz sentido aceitar. -------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 51.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, constante do Decreto-Lei n.º 

105/2018 de 29 de novembro, para o Município de Miranda do Corvo. -------------------------------  

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

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

“A bancada da PCP vota favoravelmente a não-aceitação da transferência de 

competências, ao abrigo da Lei 50/2018 -DL 105/2018 referente ao domínio da habitação, 

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

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

acesso à Justiça, Saúde, Educação, Habitação, entre outros direitos fundamentais. --------------  

Esta transferência de competências, da forma como está legislada, vai, ao contrário 

do que se pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais 

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

com mais dificuldades. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A bancada do PCP, neste assunto, defende e exige que: --------------------------------------  

Se inicie um processo sério de descentralização inseparável da criação das regiões 

administrativas, o que, de todo, não é o que está em cima da mesa; --------------------------------  

A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; ------------------  
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Se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua plena 

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

das suas competências. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A identificação de competências, cuja transferência, coloque em risco direitos e 

funções sociais do Estado (nomeadamente na sua vertente universal) e sejam acompanhados 

por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização do Estado por via de 

um subfinanciamento que é o que o atual processo de transferências preconiza. -----------------  

Miranda do Corvo,19 de Setembro de 2019 ------------------------------------------------------  

P'la bancada do PCP ----------------------------------------------------------------------------------  

Márcia Simões (a).” -----------------------------------------------------------------------------------  

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

107/2018, para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 

52.P/2019. Deliberação de câmara de 06/09/2019 ------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por referir que em relação ao estacionamento, o processo é muito 

semelhante ao dos jogos de fortuna e azar, dado que não estão reunidas as condições para se 

poder aceitar, nomeadamente em termos de recursos humanos, fiscalização e processos de 

contraordenação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que à semelhança dos jogos de fortuna e azar, a CIM está a trabalhar para 

criar serviços partilhados naquela área e que em devido tempo irão existir condições para que 

a Câmara Municipal possa passar para a CIM e nessa altura teremos de aceitar esta 

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

Concluiu dizendo que a proposta era de não-aceitação. --------------------------------------    

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 52.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, constante do Decreto-Lei n.º 

107/2018 de 29 de novembro, para o Município de Miranda do Corvo. -------------------------------  

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

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

“A bancada da PCP vota favoravelmente a não-aceitação da transferência de 

competências, ao abrigo da Lei 50/2018 - DL 107/2018 referente ao domínio do 

estacionamento público, para o Município de Miranda do Corvo, considerando que: --------------  

O município de Miranda do Corvo não deve aceitar competências sem quaisquer 

verbas associadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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O município de Miranda do Corvo, não deve aceitar competências por parte do 

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

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

Esta transferência de competências transforma o poder local em meros órgãos 

executores dos Governos, o poder local executa aquilo que o Governo planear. ------------------  

Existem direitos fundamentais, plasmados na Constituição Portuguesa, dos quais o 

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

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

acesso à Justiça, Saúde, Educação, Habitação, entre outros direitos fundamentais. --------------  

Esta transferência de competências, da forma como está legislada, vai, ao contrário 

do que se pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais 

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

com mais dificuldades. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A bancada do PCP, neste assunto, defende e exige que: --------------------------------------  

Se inicie um processo sério de descentralização inseparável da criação das regiões 

administrativas, o que, de todo, não é o que está em cima da mesa; --------------------------------  

A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; ------------------  

Se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua plena 

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

das suas competências. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A identificação de competências, cuja transferência, coloque em risco direitos e 

funções sociais do Estado (nomeadamente na sua vertente universal) e sejam acompanhados 

por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização do Estado por via de 

um subfinanciamento que é o que o atual processo de transferências preconiza. -----------------  

Miranda do Corvo,19 de Setembro de 2019 ------------------------------------------------------  

P'la bancada do PCP ----------------------------------------------------------------------------------  

Márcia Simões (a).” -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 22/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 53.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 ---------------------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por informar que este ponto se refere ao domínio da cultura, mas o 

concelho não tem património classificado e não existe nenhum imóvel no concelho que faça 

parte da listagem definida, logo, não faz sentido estar a aceitar se não existe património a 

transferir.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Disse que se um dia vier a ser contemplado algum desse património, a Câmara 

Municipal e a Assembleia Municipal devem equacionar a aceitação ou não dessa competência.  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 53.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, constante do Decreto-Lei n.º 

22/2019 de 30 de janeiro, para o Município de Miranda do Corvo. ------------------------------------  

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

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

“A bancada da PCP vota favoravelmente a não-aceitação da transferência de 

competências, ao abrigo da Lei 50/2018 - DL 22/2019 referente ao domínio da cultura, para o 

Município de Miranda do Corvo, considerando que: ------------------------------------------------------  

O município de Miranda do Corvo não deve aceitar competências sem quaisquer 

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

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

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

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

Esta transferência de competências transforma o poder local em meros órgãos 

executores dos Governos, o poder local executa aquilo que o Governo planear. ------------------  

Existem direitos fundamentais, plasmados na Constituição Portuguesa, dos quais o 

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

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

acesso à Justiça, Saúde, Educação, Habitação, entre outros direitos fundamentais. --------------  

Esta transferência de competências, da forma como está legislada, vai, ao contrário 

do que se pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais 

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

com mais dificuldades. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A bancada do PCP, neste assunto, defende e exige que: --------------------------------------  

Se inicie um processo sério de descentralização inseparável da criação das regiões 

administrativas, o que, de todo, não é o que está em cima da mesa; --------------------------------  

A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; ------------------  

Se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua plena 

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

das suas competências. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A identificação de competências, cuja transferência, coloque em risco direitos e 

funções sociais do Estado (nomeadamente na sua vertente universal) e sejam acompanhados 
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por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização do Estado por via de 

um subfinanciamento que é o que o atual processo de transferências preconiza. -----------------  

Miranda do Corvo,19 de Setembro de 2019 ------------------------------------------------------  

P'la bancada do PCP ----------------------------------------------------------------------------------  

Márcia Simões (a).” -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 15 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 58/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 54.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 ---------------------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por informar que a proposta refere-se às vias navegáveis interiores e 

à semelhança das anteriores propostas também é de não-aceitação, uma vez que não existem 

no concelho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 54.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, constante do Decreto-Lei n.º 

58/2019 de 30 de abril, para o Município de Miranda do Corvo. ---------------------------------------  

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

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

“A bancada da PCP vota favoravelmente a não-aceitação da transferência de 

competências, ao abrigo da Lei 50/2018 - DL 58/2019 referente ao domínio das 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 Central não se pode dirimir, tendo inclusive o poder/dever constitucional de pugnar 

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

acesso à Justiça, Saúde, Educação, Habitação, entre outros direitos fundamentais. --------------  

Esta transferência de competências, da forma como está legislada, vai, ao contrário 

do que se pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais 

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

com mais dificuldades. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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A bancada do PCP, neste assunto, defende e exige que: --------------------------------------  

Se inicie um processo sério de descentralização inseparável da criação das regiões 

administrativas, o que, de todo, não é o que está em cima da mesa; --------------------------------  

A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; ------------------  

Se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua plena 

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

das suas competências. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A identificação de competências, cuja transferência, coloque em risco direitos e 

funções sociais do Estado (nomeadamente na sua vertente universal) e sejam acompanhados 

por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização do Estado por via de 

um subfinanciamento que é o que o atual processo de transferências preconiza. -----------------  

Miranda do Corvo,19 de Setembro de 2019 ------------------------------------------------------  

P'la bancada do PCP ----------------------------------------------------------------------------------  

Márcia Simões (a).” -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 16 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 72/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 55.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 ---------------------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por salientar que a proposta relativamente às zonas portuárias e 

marítimas é semelhante às anteriores pela inexistência de mar e portos. --------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 55.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, 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 à Deputada Márcia Simões que 

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

“A bancada da 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, 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. ------------------  
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Existem direitos fundamentais, plasmados na Constituição Portuguesa, dos quais o 

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

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

acesso à Justiça, Saúde, Educação, Habitação, entre outros direitos fundamentais. --------------  

Esta transferência de competências, da forma como está legislada, vai, ao contrário 

do que se pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais 

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

com mais dificuldades. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A bancada do PCP, neste assunto, defende e exige que: --------------------------------------  

Se inicie um processo sério de descentralização inseparável da criação das regiões 

administrativas, o que, de todo, não é o que está em cima da mesa; --------------------------------  

A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; ------------------  

Se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua plena 

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

das suas competências. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A identificação de competências, cuja transferência, coloque em risco direitos e 

funções sociais do Estado (nomeadamente na sua vertente universal) e sejam acompanhados 

por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização do Estado por via de 

um subfinanciamento que é o que o atual processo de transferências preconiza. -----------------  

Miranda do Corvo,19 de Setembro de 2019 ------------------------------------------------------  

P'la bancada do PCP ----------------------------------------------------------------------------------  

Márcia Simões (a).” -----------------------------------------------------------------------------------  

Pelas 21h o Presidente da Assembleia Municipal propôs à Assembleia Municipal a 

interrupção dos trabalhos para a realização de um intervalo. Assembleia Municipal aprovou 

por unanimidade a realização de um intervalo.-----------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal retomou os trabalhos pelas 21h53m ---------------------------------  

Ponto 17 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 21/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 56.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 ---------------------------------------------------------  

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

Municipal, que esclareceu que a educação e a saúde são as áreas as mais estruturantes e qe 

têm mais peso em termos financeiros, recursos humanos e outros.  ---------------------------------  

Recordou que já a Câmara Municipal em 21 de junho e a Assembleia Municipal em 28 

de junho deliberaram sobre a não-aceitação para o ano letivo de 2019/2020. ---------------------   
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Disse que naquele momento o que está em causa, é decidir para o ano letivo 

seguinte: 2020/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Pelas razões que estão plasmadas na proposta apresentada, entende que ainda não 

estão criadas as condições para poder aceitar a transferência de competências. -----------------   

Informou, no entanto, que o município tem de se preparar para que no ano letivo 

2021/2022, mantendo-se a legislação que está em vigor, terá de aceitar. --------------------------   

Acrescentou que na documentação enviada, consta o mapa das verbas que estão 

previstas ser transferidas, mas que se entende por bem e no momento, propor a não-

aceitação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 56.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, constante do Decreto-Lei n.º 

21/2019 de 30 de janeiro, para o Município de Miranda do Corvo, no ano letivo de 2020/2021. 

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

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

“A bancada da PCP vota favoravelmente a não-aceitação da transferência de 

competências, ao abrigo da Lei 50/2018 - DL 21/2019 referente ao domínio da educação, 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 Central não se pode dirimir, tendo inclusive o poder/dever constitucional de pugnar 

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

acesso à Justiça, Saúde, Educação, Habitação, entre outros direitos fundamentais. --------------  

Esta transferência de competências, da forma como está legislada, vai, ao contrário 

do que se pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais 

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

com mais dificuldades. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A bancada do PCP, neste assunto, defende e exige que: --------------------------------------  

Se inicie um processo sério de descentralização inseparável da criação das regiões 

administrativas, o que, de todo, não é o que está em cima da mesa; --------------------------------  
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A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; ------------------  

Se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua plena 

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

das suas competências. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A identificação de competências, cuja transferência, coloque em risco direitos e 

funções sociais do Estado (nomeadamente na sua vertente universal) e sejam acompanhados 

por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização do Estado por via de 

um subfinanciamento que é o que o atual processo de transferências preconiza. -----------------  

Miranda do Corvo,19 de Setembro de 2019 ------------------------------------------------------  

P'la bancada do PCP ----------------------------------------------------------------------------------  

Márcia Simões (a).” -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 18 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 23/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 57.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 ---------------------------------------------------------  

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

Municipal, que esclareceu que neste ponto apresenta uma proposta de não-aceitação para o 

corrente ano de e aceitação da transferência de competências na área da Saúde para 2020.  

Referiu que a Assembleia Municipal foi agendada para a presente data uma vez que 

esta proposta tem, obrigatoriamente, de ser apresentada para aprovação até dia 17/09/2019.  

Acrescentou que pelas razões expostas e à semelhança do que disse na área da 

educação, a transferência de competências irá chegar em 2021, pelo que convém que o 

município esteja preparado e ganhe experiência ao longo deste processo. -------------------------   

Salientou que o envelope financeiro, já avaliado, poderá manifestar alguma 

insuficiência e que se prende com competências que o município irá assumir em termos de 

gestão e execução dos serviços do apoio logístico das unidades funcionais, caso do Centro de 

Saúde de Miranda do Corvo e da extensão de saúde de Semide, excluindo, porém, todos os 

serviços de apoio logístico correlacionados com equipamentos médicos que se irão manter na 

esfera da administração central. ----------------------------------------------------------------------------   

Informou que quanto aos recursos humanos, refere-se apenas aos assistentes 

operacionais uma vez que as equipas médicas, enfermagem e assistentes técnicos também se 

mantêm na esfera da administração central. -------------------------------------------------------------   

Indicou que a proposta apresentada era de não-aceitação em 2019 (decisão urgente) e 

aceitar a partir de janeiro de 2020.  ------------------------------------------------------------------------  
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Sublinhou que o município irá ter tempo para encaixar no orçamento, nas GOP, nas 

rúbricas respetivas as dotações necessárias, para que então em 2020 se possa aceitar a 

transferências de competências. ----------------------------------------------------------------------------   

Disse ainda que os serviços já sinalizaram junto da CCDR ou CIM necessidades de 

investimento de obra, quer no Centro de Saúde, quer na extensão de saúde de Semide, para 

futuras candidaturas no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio. -------------------------   

Por fim, disse que estão em causa duas votações, uma de não-aceitação para o ano de 

2019, a qual terá de ser comunicada até ao dia seguinte e a outra de aceitação para 2020. ----   

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 57.P/2019, 

designadamente a não aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei 

n.º 23/2019, de 30 de janeiro, para o Município de Miranda do Corvo, no ano de 2019; ----------  

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

Coligação Democrática Unitária, oito abstenções da bancada dos Deputados bancada do PPD-

PSD/CDS-PP e dezasseis votos favoráveis dos Deputados da Bancada do Partido Socialista e do 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a aceitação da transferência de competências, 

constante do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, para o Município de Miranda do 

Corvo, no ano de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

disse estar completamente e frontalmente contra a maneira como tinha sido votada a 

proposta, uma vez que se era para votar duas vezes teria de haver dois pontos na ordem de 

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

“A bancada da PCP vota contra a aceitação da transferência de competências na área 

da Saúde ainda que adiada para o ano 2020, ao abrigo da Lei 50/2018 e posteriores Decreto-

Lei sectoriais para o Município de Miranda do Corvo, considerando que: ----------------------------  

O município de Miranda do Corvo está a aceitar competências sem quaisquer verbas 

associadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O município de Miranda do Corvo, está a aceitar competências por parte do estado, 

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

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

Esta transferência de competências transforma o poder local em meros órgãos 

executores dos Governos, o poder local executa aquilo que o Governo planear. ------------------  

Existem direitos fundamentais, plasmados na Constituição Portuguesa, dos quais o 

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

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

acesso à Justiça, Saúde, Educação, Habitação, entre outros direitos fundamentais. --------------  
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Esta transferência de competências, da forma como está legislada, vai, ao contrário 

do que se pretende fazer crer, cimentar ainda mais a assimetria entre os municípios mais 

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

com mais dificuldades. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A bancada do PCP, neste assunto, defende e exige que: --------------------------------------  

Se inicie um processo sério de descentralização inseparável da criação das regiões 

administrativas, o que, de todo, não é o que está em cima da mesa; --------------------------------  

A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; ------------------  

Se concretize um processo de recuperação financeira dos municípios e da sua plena 

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

das suas competências. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A identificação de competências, cuja transferência, coloque em risco direitos e 

funções sociais do Estado (nomeadamente na sua vertente universal) e sejam acompanhados 

por meios financeiros adequados e não uma mera desresponsabilização do Estado por via de 

um subfinanciamento que é o que o atual processo de transferências preconiza. -----------------  

Miranda do Corvo,19 de Setembro de 2019 ------------------------------------------------------  

P'la bancada do PCP ----------------------------------------------------------------------------------  

Márcia Simões (a).” -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 19 - Minuta de Contrato Interadministrativo de partilha de competência no 

âmbito da organização do transporte escolar entre o Município de Penela e o 

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

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

Municipal, que informou que a minuta de contrato Interadministrativo entre os dois 

municípios decorre da necessidade de transporte de alguns alunos do município de Penela 

para Miranda do Corvo, uma vez que em Penela não têm a oferta formativa pretendida. -------   

Salientou que embora seja positivo para o agrupamento de escolas, pois são mais 

estudantes que vêm para o concelho, todavia para que tal aconteça foi necessário elaborar a 

minuta de protocolo pelos serviços dos dois municípios e carece da aprovação da Assembleia 

Municipa,l para depois entrar em vigor nos termos em que foi exarado. ----------------------------   

Frisou que o município de Penela irá contribuir com uma verba para o transporte 

desses alunos e que toda a informação consta do processo, no entanto caso seja necessário 

mais algum esclarecimento a Dr.ª Marilene Rodrigues, presente na sala, poderá esclarecer as 

dúvidas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a minuta de Contrato 

Interadministrativo de partilha de competência no âmbito da organização do transporte 
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escolar entre o Município de Penela e o Município de Miranda do Corvo, com efeitos 

retroativos a 13 de setembro de 2019. ---------------------------------------------------------------------  

Ponto 20 - Da empresa "LCA - Leal, Carreira e Associados SROC", a enviar parecer 

sobre a posição financeira do Município, relativamente ao 1.º semestre de 2019. 

Para conhecimento ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, que declarou ser um parecer obrigatório por lei, o qual tem de ser apresentado à 

Câmara Municipal e Assembleia Municipal e versa sobre a posição financeira do município no 

final do primeiro semestre do ano de 2019.  --------------------------------------------------------------  

Informou que se trata de um documento elaborado pelo ROC, e em termos de 

conclusões mais relevantes da execução da despesa e da receita, nota-se efetivamente uma 

baixa execução em termos da despesa de capital resultado do atraso de obras de grande 

dimensão, como o parque logístico municipal que está a aguardar o visto do Tribunal de 

Contas para se poder dar início à obra (já adjudicada), pelo que é previsível que venha a 

existir um acréscimo do grau de execução no 2º semestre. --------------------------------------------   

Disse também que em termos de despesa corrente existe um aumento já significativo 

visível no primeiro semestre e que tem a ver com duas componentes e ambas relacionadas 

com o mesmo processo. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que uma componente é a amortização da dívida dos acordos com as Águas 

do Centro Litoral e que representa uma despesa com algum significado, que é classificada 

como corrente, apesar de se tratar de uma dívida que se está a pagar em prestações. ----------   

Frisou que a outra componente, é que a partir do momento em que se firmaram os 

acordos e os mesmos entraram em vigor, passaram a ser pagas faturas de valores 

significativos, que antes não eram pagas pela falta de acordo, e que esse fato acaba por 

empolar efetivamente a despesa corrente, o que é demonstrável gráfica, numérica e 

financeiramente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que, nesse contexto, a dívida depois de regularizada, ascende a 3 milhões e 275 

mil euros, mas o Município deixou de ter um valor muito elevado nas provisões, resultado do 

acordo, todavia, o valor da dívida é manifestamente inferior à dívida do município em 

dezembro de 2013 e recordou que na dívida apresentada consta meio milhão de euros que já 

vinha do anterior executivo. ----------------------------------------------------------------------------------   

Por fim, referiu que a conclusão do parecer do ROC é de que a posição económica e 

financeira da autarquia não sofreu alterações materialmente relevantes, que dispõe das 

condições financeiras para cumprir com as obrigações atualmente assumidas e a dívida total 
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do município contem-se dentro do respetivo limite legal, pelo que é apresentado à 

Assembleia Municipal para discussão e conhecimento em cumprimento da lei. --------------------   

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

Ferreira que disse que ia ser muito rápido pois com a idade veio a maturidade e noutros 

tempos proclamaria um poema do Manuel Alegre da trova do vento que passa, mas nos 

tempos que correm é reconhecidamente uma pessoa mais tranquila e portanto a única coisa 

que ia mais uma vez dizer era que apesar do aumento da receita, no primeiro meio ano de 

2019, a Câmara Municipal apresentou uma execução de despesa de capital, ou seja, de 

investimento de 6%. --------------------------------------------------------------------------------------------   

Frisou que isso quer dizer que estamos perante o orçamento mais baixo da história 

que todos se lembram de ter aprovado, é o orçamento que menos obra prevê na história de 

Miranda do Corvo, foi aprovado com os votos favoráveis da bancada do Partido Socialista 

certamente porque estavam convictos de que a Câmara Municipal o iria cumprir e executar e 

olhando para o senhor Fernando, disse que tem a certeza de que está convencido de que as 

obras irão avançar e que isso também o entusiasma, pois apesar de serem menos, ao menos 

se realizassem, mas o que era certo é que ao final de meio ano só executaram 6% do que 

tinha foi aprovado e por isso perguntou se não se sentiam traídos, pois se lhe dissessem que 

iriam fazer 100 coisas e ao final de meio ano só tinham feito 6 teria de se sentir, obviamente, 

defraudado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse ainda que por muito que custe ouvir, mas numa casa que é democrata e onde 

todos devem poder falar em liberdade e como apetece, dentro dos limites do respeito que 

evidentemente se exigem, merece resposta às sugestões, críticas, oposições que ali se fazem 

diferentes de um poema, ainda por cima, despropositado. --------------------------------------------   

Mencionou que tem pena de que assim tenha sido no início, mas é uma realidade, são 

6% de execução e se o município continuar com esta proporção chegá ao final do ano entre os 

12% e 14%.--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que na Câmara da Lousã, o grau de execução foi de 66% do que se 

comprometeram fazer e a Câmara de Penela 55%. -------------------------------------------------------   

Frisou que executaram o que se comprometeram a fazer em grande parte, não na 

totalidade pois todos sabem que nunca se faz tudo, mas proporem-se a fazer alguma coisa, 

apresentarem um orçamento e dizerem que aquela é a forma de alcançar desenvolvimento e 

ao final de meio ano chegar com 6% concluí que não se fez nada. ------------------------------------   

Disse que os senhores Presidentes de Junta presentes, todos os dias têm de enfrentar 

os munícipes e dizer que não se faz nada, frisando que é desonroso para os técnicos da 
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autarquia e que está plenamente convencido de que se não houvesse executivo camarário os 

técnicos faziam muito mais. ----------------------------------------------------------------------------------  

Aproveitou ainda o fato de estar presente o jornalista António Ventura, da Lusa, para 

lhe lançar o desafio de organizar um concurso da Câmara Municipal do país que menos 

executou no primeiro semestre e ofereceu como candidata a Câmara Municipal de Miranda do 

Corvo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal tomou conhecimento do parecer sobre a posição financeira do 

Município, relativamente ao 1.º semestre de 2019. ------------------------------------------------------  

Ponto 21 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

116/2019, para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Despacho n.º 

34.P/2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, que informou que relativamente ao assunto em discussão, a data limite para 

tomar a decisão era o final do mês.  ------------------------------------------------------------------------  

Informou que foi detetado pelos serviços que existia necessidade de decidir 

relativamente à legislação de 21 de agosto e que por isso mesmo, nos termos legais, emitiu 

um despacho, atento à fundamentação que consta do processo e que foi preparada pelos 

serviços, a qual será presente para ratificação na próxima sessão da Câmara Municipal, e por 

isso está presente para discussão e aprovação na Assembleia Municipal. ----------------------------   

Disse que a proposta diz respeito a áreas protegidas, pelo que também não tem 

qualquer aplicabilidade prática no concelho e, nesse contexto, a proposta em termos de 

despacho, é de que a Assembleia Municipal delibere pela não-aceitação daquela transferência 

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

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade o despacho n.º 3.P/2019, relativo à 

não aceitação da transferência de competências para o Município de Miranda do Corvo, no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, face à ausência de áreas protegidas no 

concelho e consequentemente à não aplicabilidade prática do referido diploma legal. ----------  

Ponto 22 - Projeto de reforço de cobertura 3G no Gondramaz. Minuta de 

Protocolo/Isenção de Taxa -------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, que informou que finalmente estava prevista para breve a instalação e esperava 

que a Assembleia Municipal deliberasse a aprovação da minuta para cobertura 3G no 

Gondramaz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que a entidade em causa para poder realizar as obras necessárias, 

nomeadamente a instalação de equipamentos, será necessário, além da minuta do protocolo 
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já aprovada na Câmara Municipal pelas duas entidades, de deliberar sobre questão da isenção 

de taxas para que a empresa que apresente a proposta. -----------------------------------------------   

Salientou que já foi aprovado na Câmara Municipal há algum tempo, mas há a 

necessidade de aprovação por parte da Assembleia Municipal. ----------------------------------------   

Por fim leu a conclusão do parecer: “A Assembleia Municipal só deliberar aprovar a 

isenção em causa” ou seja, de taxas para a instalação de 3G no Gondramaz, pois era uma 

necessidade que se tinha vindo a manifestar pelas pessoas que se deslocavam aquele lugar.”  

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

Ferreira que disse que era 100% favorável à iniciativa pois na sua opinião, é uma necessidade 

premente, mas gostaria de saber porquê 3G uma vez que já existe a possibilidade de 4G ou 

5G.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

declarou que gostaria de esclarecer o parecer jurídico do ponto de vista da conclusão. ---------   

Referiu que efetivamente o que a jurista informa é que a isenção é possível desde que 

devidamente fundamentada e uma vez que não a conseguiu ler no documento apresentado 

solicitou ao senhor presidente que a referisse. -----------------------------------------------------------  

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

Municipal, que informou que o parecer datado de 12 de setembro de 2019 menciona o 

seguinte: “Em face da informação jurídica da comunicação por parte da empresa Vodafone 

com disponibilidade imediata para realizar a intervenção, o notório interesse público em 

termos de segurança e atração turística dotar a aldeia do Gondramaz de rede móvel a qual a 

presente proposta constante no protocolo anexo”.  -----------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Minuta do Protocolo referente ao 

Projeto de reforço de cobertura 3G no Gondramaz e, atendendo ao notório interesse público 

em termos de segurança e atração truística de dotar a Aldeia do Gondramaz de rede móvel 

3G, a isenção de taxas municipais decorrentes da instalação e manutenção de equipamentos e 

soluções tecnológicas que forneçam os sinais de rede móvel e internet à empresa Vodafone 

Portugal – Comunicações Pessoais, SA. ---------------------------------------------------------------------  

Ponto 23 - Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil -----------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Comandante Operacional 

Municipal que fez uma breve apresentação sobre o Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Ponto foi retirado voltando a uma próxima reunião -----------------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara 

Municipal, que endereçou um convite a todas as bancadas para estarem presentes na Gala do 

Desporto que se vai realizar a 12 de outubro. -------------------------------------------------------------  

Por fim o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação da ata 

em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------  

E sendo vinte e duas horas e trinta minutos, o Presidente da Assembleia Municipal, 

declarou encerrada a sessão, a qual se lavrou a presente ata que será previamente distribuída 

a todos os membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. ----------------------------  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

____________________________________________ 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

 

1.ª Secretária 

 

_____________________________________________ 

(Prof.ª Maria Etelvina Alves Fernandes Luís) 

 

2.º Secretário 

 

____________________________________________ 

(Eng.º Tec. António Salgueiro dos Santos) 

 

 


