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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 28-11-2019  

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 16.09.2019 -------------------------  

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 - Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil - aprovação final. 

Deliberação de Câmara de 18.10.2019 ---------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Participação Societária - CoimbraVita, ADR, S.A. Deliberação de Câmara 

de 18.10.2019 ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Documentos Previsionais para o ano de 2020 - Proposta de Orçamento. 

Deliberação de Câmara de 30.10.2019 ---------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2019 - Proposta n.º 

67.P/2019. Deliberação de Câmara de 15.11.2019 ------------------------------------------  

Ponto 10 - Alteração à 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Miranda do Corvo. 

Deliberação de Câmara de 15.11.2019 ---------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e 

Infrações Conexas. Deliberação de Câmara de 15.11.2019 --------------------------------  

Ponto 12 - Alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e Outras Receitas do 

Município de Miranda do Corvo - Tarifas de abastecimento de águas, saneamento 

de águas residuais e gestão de resíduos urbanos: proposta de projeto. Deliberação 

de Câmara de 15.11.2019 -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 13 - Da Junta de Freguesia de Vila Nova, a solicitar a reformulação do 

Protocolo Museu Serra de Vila Nova. Deliberação de Câmara de 15.11.2019 ---------  
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Ponto 14 - Lançamento da derrama a cobrar no ano de 2020: proposta n.º 

49.P/2019. Deliberação de Câmara de 15.11.2019 ------------------------------------------  

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

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

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

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

A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de substituição de 

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

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

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

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

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

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

- Deputada Maria Etelvina Alves Fernandes Luís, sendo substituída por Martinho 

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

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

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

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

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

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

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

- Deputado Arménio Carvalho Luís, sendo substituído por Rui Jorge da Cruz Fernandes  

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; 

O Presidente da União das Freguesias de Semide e Rio de Vide, fez-se representar 

pelo Secretário Mário Joaquim Cardoso Vaz. --------------------------------------------------------------  

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 em regime de Substituição Sónia Clarinda Paiva Carvalho Cancela 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, 
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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 16.09.2019 -------------------------  

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

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

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

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

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

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

Os Deputados José Mário Quaresma Gama, Sónia Clarinda Paiva Cancela, José João de 

Jesus, Nancy Isabel Lopes Rodrigues, Carlos Alberto Marta Ferreira, José Filomeno Albertino 

Taborda da Costa, 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 Luís Almeida, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, perguntou para quando seria a requalificação do 

parque infantil do Bairro Sá Carneiro.  ---------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à munícipe Esmeralda 

Fernandes, que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por referir que o 

Centro de Saúde de Miranda do Corvo tem encerrado, ou de manhã, ou mais cedo ao final do 

dia e queria relatar o que lhe aconteceu, pelo que solicitou que todos se colocassem no seu 

lugar e refletissem se estava ou não nas mãos do município retificar aquelas situações para 

que não voltem a acontecer e soubessem aquilo que as pessoas sofrem aquando dessas 

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

Disse que se tinha dirigido na segunda-feira anterior pelas 16h20m ao Centro de Saúde 

com o seu filho de sete anos, com febre e com o objetivo de ser consultado. ---------------------   

Foi informada pelo segurança que o Centro de Saúde tinha encerrado duas horas mais 

cedo, ainda com a presença da médica, mas que não poderia ser consultada uma vez que não 

havia ninguém nos serviços administrativos. Referiu que única alternativa foi levar o filho 

para o Hospital Pediátrico uma vez que não tinha disponibilidade económica para o levar a um 

médico particular. Já no Hospital Pediátrico, por volta das 20h, no serviço de triagem é 

informada que o tempo médio de espera para a consulta do seu filho seria de 6 horas. Disse 

que por volta das 3 da manhã foi chamado para a consulta e o médico apenas não a tratou 

mal porque era educado, mas achou que a situação do seu filho não era absolutamente 
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urgente ao ponto de entupir as urgências de um hospital, alegando que existe um Centro de 

Saúde na área de residência. ---------------------------------------------------------------------------------   

Concluiu dizendo que após um turno de trabalho de 8h por parte do seu marido, ainda 

ter que estar mais 7h no hospital com o filho, sem tomar qualquer refeição, irem descansar 

tardíssimo para quem tem de voltar ao trabalho no dia seguinte, não é digno. --------------------   

Disse ainda que no dia seguinte o Centro de Saúde continuava encerrado. Tinha 

indicação para lá voltar se o quadro do filho não se alterasse e assim fez. -------------------------   

Pediu por fim para que se colocasse termo a tal situação pois tornava-se impossível 

para quem tem problemas de saúde, e gostaria de ouvir a opinião do que se poderia fazer. ----   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao munícipe José António 

Rodrigues Silva, que depois de cumprimentar todos os presentes, questionou porque motivo 

da parte da tarde foram novos administrativos para o Centro de Saúde. ----------------------------   

Perguntou também se se poderia resolver o problema das valas no lugar dos Bujos. ----   

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que a Rádio Dueça ao longo 

dos anos tem tido imensas dificuldades que se prendem, para além das dificuldades 

económicas também com a questão das instalações. ----------------------------------------------------   

Frisou que tentaram desenvolver um processo que por um motivo ou outro se atrasou, 

salientando que se calhar é mea culpa por desleixo pessoal, não tem qualquer tipo de dúvida, 

mas que se chegou recentemente a um ponto e a uma situação em que ouve algumas 

acusações que envolveram também o senhor Presidente do Agrupamento de Escolas de 

Miranda do Corvo, o Professor José Manuel Simões. -----------------------------------------------------   

Informou que na altura apresentou logo, em seu nome pessoal e em nome da rádio, 

um pedido de desculpas. --------------------------------------------------------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao munícipe Joaquim Calhau, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que todos sabiam que a 

Câmara Municipal não tinha legitimidade direta para resolver os problemas relacionados com 

o Centro de Saúde, mas sabiam também que existe uma revolta surda dos utentes do SNS 

através do Centro de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------   

Disse ainda que a mesma era responsável, diretamente, pelo bem-estar ou mal-estar 

dos mirandenses, fosse a que título fosse, nomeadamente no Centro de Saúde de Miranda do 

Corvo e era por isso que intervinha, sem contar fatos uma vez que eles são públicos, e apelou 

ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, com a legitimidade que 

lhes assiste de representação do povo de Miranda do Corvo, para que façam, uma exposição à 



 

 

      

Ata 28-11-2019  
Nº 6  

5 

Direção Regional de Saúde de Coimbra que é a principal responsável por tudo o que se passa 

no Centro de Saúde e não o Serviço Nacional de Saúde. ------------------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao munícipe José Augusto 

Monteiro, que depois de cumprimentar todos os presentes, perguntou sobre o saneamento 

básico da Rua de Penela já há muito prometido, mas ainda por concretizar assim como 

perguntou se a Câmara Municipal poderia fazer alguma coisa relativamente ao problema 

relacionado com o Centro de Saúde. ------------------------------------------------------------------------   

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

Municipal, que depois de cumprimentar todos os presentes, e uma vez que o assunto sobre o 

Centro de Saúde era transversal a quase todas as intervenções, pediu permissão para 

responder sobre o mesmo em conjunto no final. ---------------------------------------------------------   

Relativamente à intervenção do senhor Luís Almeida, disse que relativamente à 

requalificação do parque infantil do Bairro Sá Carneiro e tendo em conta que alguns foram 

encerrados, solicitou aos serviços a conclusão do levantamento exaustivo das condições dos 

parques infantis. Informou ainda que a intenção, se a disponibilidade financeira o permitir, é 

de requalificar todos os parques assim que possível, e que se assim não for, a autarquia irá 

avançar com a requalificação daqueles que são mais frequentados. ---------------------------------   

Relativamente à intervenção do senhor José António Silva disse que a situação das 

valas fundas nos Bujos se arrasta já há muitos anos, mas que já está elaborado projeto de um 

grande investimento e está a avaliar-se a possibilidade de fazer a intervenção na sua 

totalidade ou apenas na zona em que está mais perigosa. ---------------------------------------------   

Sobre a passagem dos autocarros, informou que está a ser lançado um concurso 

internacional pela CIM da região de Coimbra em que quer o atual operador, quer outros, 

podem concorrer. Frisou que é um concurso que envolve todo o território da região de 

Coimbra e que os percursos já estão definidos, pelo menos naquele concurso já a decorrer 

não será possível intervir. -------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à questão colocada sobre a Rádio Dueça, informou que será respondida 

no final da sua intervenção pela sua colega Ana Gouveia, nomeadamente no que diz respeito 

ao protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim, relativamente ao saneamento básico na Rua de Penela, disse que existem 

alguns problemas, nomeadamente questões legais, salientando que embora já tenha sido 

aprovada, entre as Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal, a transferência de 

competências de alguns troços de estradas urbanos, ainda não foi objeto de protocolo do 

chamado acordo dominial, estando-se à espera do contato das Infraestruturas de Portugal 

uma vez que a decisão pelos órgãos municipais foi tomada em devido tempo, mas a 
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operacionalização de todo o processo ainda não foi desencadeada por quem de direito, que é 

as Infraestruturas de Portugal. Denotou que assim que passe para o domínio da Câmara 

Municipal, está certo que poderão intervir. ---------------------------------------------------------------   

Relativamente à questão da saúde, o que está a acontecer naquele momento com 

todos os relatos que se descrevem do Centro de Saúde, é uma profunda tristeza, frisando que 

se está na casa da democracia, sítio ideal para, quer os senhores deputados municipais, quer 

todos os mirandenses, se expressarem sobre o assunto. ------------------------------------------------    

Sobre a questão relacionada com cooperação, precisamente porque todos estão em 

sintonia relativamente à saúde, disse que achava que a melhor forma de obter resultados era 

discutir o assunto em locais próprios, quer na Assembleia Municipal quer noutros fóruns e 

terem uma atitude de cooperação entre todos, quer entre os órgãos municipais, Assembleia 

Municipal e Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e outras entidades, uma vez que é a 

melhor forma de atingir os objetivos em comum e defender intransigentemente o direito à 

saúde e aos cuidados primários de saúde no concelho.--------------------------------------------------   

Assegurou que é uma questão de responsabilidade e no que lhe toca, enquanto  

Presidente da Câmara eleito e em funções, tem o dever de junto das entidades competentes 

atuar em conformidade. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Denotou que a história é conhecida, o diagnóstico foi feito e agora é preciso 

encontrar a solução. Disse que existe um problema grave na estrutura base em termos de 

saúde no concelho, relacionada com problemas do passado, que se arrastaram e agravaram. --  

Recordou que em dezembro de 2018, perante uma situação de falta de médicos, 

imediatamente se atuou e exigiu, tendo a situação ficado resolvida, assim como a questão dos 

enfermeiros, mas que resulta numa instabilidade que inevitavelmente prejudicou o normal 

funcionamento do Centro de Saúde. ------------------------------------------------------------------------   

Exprimiu que a questão da insuficiência de recursos humanos nos diversos níveis da 

estrutura do Centro de Saúde levou ao desânimo e insegurança perante situações que 

colocaram em causa a integridade física de médicos e colaboradores, o que gerou 

instabilidade na entidade e a qualidade do serviço acabou por se degradar, não por culpa dos 

colaboradores, uma vez que dão o máximo de forma excecional para cumprir a sua missão. ---   

Garantiu que o que existe é um problema estrutural no país. Frisou que foi tema de 

debate quinzenal na AR, e em Miranda do Corvo e todos sentem na pele o que se está a 

passar, mas é uma situação que infelizmente acontece em muitos locais do país. Frisou que 

inclusivamente não é só um problema de cuidados básicos de saúde, mas que se estende a 

hospitais regionais e centrais. --------------------------------------------------------------------------------   
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Mencionou que o problema é conhecido, e que foi em devido tempo encaminhado 

para os órgãos competentes, ACESPIN, ARS e para a senhora ministra. Disse que sempre o fez 

em representação dos mirandenses, na altura certa atuou sempre em conformidade, esteve 

sempre junto das populações nas diversas manifestações que existiram, assim como no dia 

anterior em que falou pessoalmente com a Senhora Diretora da USF, Dr.ª Marta, onde foi 

informado que o problema ao final dessa manhã iria ser resolvido com dois administrativos 

que vieram do ACES. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Afirmou ainda que pela gravidade da situação, entendeu dar conhecimento ao Senhor 

Presidente da República. Explicou que o fez de forma protocolar, por carta, por entender que 

está em causa é essencialmente o direito à proteção da saúde, um direito humano consagrado 

na Constituição da República Portuguesa no seu artigo 64.º e também na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Afirmou que, porque se trata do Estado Português não assumir as responsabilidades e 

vedar aos mirandenses o direito à saúde, entendeu, através de missiva, exigir ao Senhor 

Primeiro Ministro que de uma vez por todas resolva, não só os problemas de Miranda do 

Corvo, mas de todos os outros que existem pelo país fora, colocando o foco na questão da 

saúde, uma vez que está em causa um direito constitucional.-----------------------------------------   

Continuou referindo que, por essa razão, informou o Senhor Primeiro Ministro que 

daria conhecimento da tomada de posição e do grito de revolta junto do Senhor Presidente da 

República, informando-o do que se está a passar e solicitando que, enquanto Chefe de Estado 

e Guardião da Constituição, tome as medidas necessárias e que exija medidas apropriadas 

para que de uma vez por todas se avance com um plano de salvação do SNS. ----------------------   

Disse ainda que iria estar empenhado em colaborar e cooperar com as entidades 

competentes para que se possa ter cuidados básicos de saúde. Salientou que considera que foi 

um dia negro, onde aconteceu algo impensável em Miranda do Corvo. Lamentou que já 

aconteceram coisas más em Miranda do Corvo por culpa da administração central, como o 

processo do Metro Mondego, mas o dia anterior tinha sido um dia para não esquecer, um dia 

muito triste e os mirandenses não podem ficar calados perante tal situação. ----------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Vice - Presidente, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, informou que relativamente à minuta do 

protocolo com a rádio Dueça, estará no dia seguinte na sua secretária pronta para ser 

apresentada na próxima sessão de Câmara. ---------------------------------------------------------------   

Informou que o protocolo em causa não é tripartido como consequência de alteração 

da lei, ou seja, poderá ser apenas entre a Câmara Municipal e a Rádio Dueça e que por esse 
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motivo é que estiveram à espera da colaboração do Agrupamento de Escolas, já que é 

necessário existir uma justificação para a cedência do espaço. ---------------------------------------   

Frisou que uma autarquia não podia ceder um espaço a uma rádio ou a um jornal, mas 

uma vez ultrapassada essa questão, o protocolo iria avançar pois o IEFP e CEARTE que 

ocupavam o espaço com formação, já não o fazem. -----------------------------------------------------   

Esclareceu que já foi solicitado contador à EDP e falta fazer a ligação da água. ---------   

Disse que o protocolo prevê a cedência do edifício tal qual estava e que quanto às 

condições de funcionamento de uma rádio, estas devem ser criadas pela própria rádio. --------  

Por fim informou que relativamente ao som e isolamento, não é da competência da 

autarquia.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

membro representante do concelho e da Câmara Municipal no ACESPIN que representa na 

área da saúde, é uma preocupação transversal a todos.  -----------------------------------------------  

Disse que já tinha tido diversas intervenções na área da saúde uma vez que também é 

um profissional da saúde e talvez estivesse mais documentado do que a maioria dos senhores 

deputados, mas de fato já há algum tempo se sente preocupado, principalmente desde que 

começou as suas lides na política e enquanto cidadão e utente no Serviço Nacional de Saúde e 

do Centro de Saúde de Miranda do Corvo.  ----------------------------------------------------------------  

Frisou que a degradação foi progressiva e que o Senhor Presidente já o tinha 

reconhecido e os seus antecessores presidentes de Câmara também já andavam na luta, mas 

a verdade é que depois de ter ouvido a Senhora Ministra da Saúde no programa Prós e Contras 

e de ter ouvido os diversos depoimentos dados pelos profissionais de saúde de todas as áreas 

e também alguns utentes, concluiu que realmente o problema ia de mal a pior.  -----------------  

Frisou que reconhece as dificuldades do Centro de Saúde, nomeadamente as que se 

iniciaram com o problema dos médicos. Salientou que o Senhor Presidente da Câmara e a 

Câmara Municipal estiveram presentes nas manifestações e que junto do poder central sabia 

que tinham feito o apelo. Acrescentou que posteriormente surgiu o problema com os 

enfermeiros e taparam a manta com um contrato de um enfermeiro que irá terminar em 

dezembro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou mencionando que posteriormente surgiu o problema dos assistentes 

operacionais que vão passar para a alçada da Câmara Municipal, frisando que se trata de um 

problema gravíssimo pois trata-se de pessoas com um grau de absentismo muito elevado dado 
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à idade, às vulnerabilidades das doenças e a insuficiência de recursos em termos de 

assistentes operacionais. Descreveu que inclusivamente existe uma assistente operacional 

com atestado prolongado por doença complicada e existem 3 assistentes operacionais para 

dar cobertura a três unidades de saúde: extensão de saúde de Semide, unidade de cuidados 

da comunidade e o centro de saúde para assegurar serviços das oito às vinte e que por fim, 

bate à porta o problema dos assistentes técnicos.  ------------------------------------------------------  

Assegurou que entende muito bem as dificuldades retratadas pela população porque 

de fato é inconcebível que estando plasmado na Constituição não se possa ter acessibilidade 

aos cuidados de saúde.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Exprimiu que concorda e acompanha o Senhor Presidente na sua intervenção, 

cidadania política e de todos enquanto utentes daquela unidade de saúde.  -----------------------  

Disse que na quarta-feira quando ia para entrar ao serviço no Centro de Saúde, às oito 

da manhã, deparou-se com a porta fechada e um aviso que dizia que o Centro de Saúde não 

abria. Frisou que logo aí surgiu a primeira ilegalidade pois o Centro de Saúde não pode ter a 

porta fechada e por isso solicitou ao Senhor Presidente que exigisse ao poder central que a 

falta de um técnico ou um grupo de técnicos profissionais, não pode permitir o encerramento 

do Centro de Saúde.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantiu que o Centro de Saúde devia ter permanecido aberto uma vez que dentro do 

edifício estavam profissionais desde médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, os quais 

a qualquer momento podiam ajudar a esclarecer alguém necessitado sobre um problema da 

sua saúde e isso não tinha sido permitido o que, na sua opinião, e muito grave.  -----------------  

Indicou que essa correção tinha de ser pedida à Administração Regional de Saúde já 

que quando existem greves de enfermeiros, médicos, assistentes operacionais ou assistentes 

técnicos ou carência de recursos humanos ou ausências por atestados de doença, as portas 

não podem ser fechadas.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à cooperação, disse que acredita que todos os Deputados, caso seja 

necessário, vão a Lisboa de bandeira na mão, como em tempos se foi de bandeira e cartazes e 

com um pedaço de carril.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Manifestou que é inconcebível que no século XXI as pessoas do interior estejam cada 

vez mais privados de cuidados de saúde e que este tem de ser um trabalho conjunto 

independentemente das cores políticas.  ------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que no Conselho Municipal de Saúde onde estão representados 14 

municípios, os problemas são transversais e que não há um representante que diga bem, que 

não exija alguma coisa relativamente à falta de recursos, materiais, de medicamentos, 

transportes, enfim uma panóplia.  --------------------------------------------------------------------------  
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Entende que o senhor Presidente da Câmara, embora não o tivesse incumbido de o 

defender, mas reconhece-lhe o esforço porque é verdade, o próprio se articulou algumas 

vezes ou com ele ou com a senhora Vice Presidente, ou mesmo com alguns vereadores uma 

vez que é o representante e tem de defender as cores do município e a saúde e o SNS.  --------  

Disse que acredita que está na mão da população pois todos os profissionais do Centro 

de Saúde são profissionais altamente competentes, com muita força de vontade, mas no 

momento estão todos desmotivados pela instabilidade que se tem vindo a instalar ao longo 

dos tempos pela falta de material, falta de recursos humanos, falta de transportes, falta de 

um telefonista entre muitas outras coisas.  ---------------------------------------------------------------  

Referiu que é este tipo de reflexão, o qual já tem vindo a apelar há algum tempo na 

Assembleia Municipal, que acha que se deve fazer.  -----------------------------------------------------  

Terminou a sua intervenção como membro do Conselho da Comunidade por dizer que 

se fosse necessário tomar uma posição de força, deveria apelar-se ao poder central, à 

semelhança do que tinha dito o Senhor Presidente da Câmara, para que se resolva de uma vez 

por todas com vista à criação da estabilidade na Unidade de Saúde.  --------------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, enalteceu o relatório que a Ordem dos 

Contabilistas lançou recentemente e que coloca o concelho de Miranda do Corvo com a 

redução de metade do passivo em quatro anos para cerca de 1,6 milhões de euros, tornando-o 

na segunda melhor autarquia a nível nacional e que na redução de pagamento de juros e 

encargos a autarquia ocupa o 15º lugar, o melhor índice de dívida total a nível nacional e 

regional.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que é um concelho com uma gestão de dinheiros públicos e que faz sentir 

a todos satisfeitos sendo um exemplo no panorama nacional no que toca à execução e ao 

cuidado que tem com as contas públicas.  -----------------------------------------------------------------  

Por outro lado questionou também o Senhor Presidente da Câmara sobre o baixo 

índice do poder de compra dos mirandenses, frisando que é um indicador que o preocupa, 

pois a perceção é de que o poder de compra está pelas ruas da amargura, tendo mesmo 

descido de forma tremenda nos últimos anos, o que na verdade, não sendo magnífico, não 

considera que tenha decaído no dia-a-dia da forma como o descrevem.  ---------------------------  

Salientou que a ser assim, supõe-se uma gestão incompetente, uma visão de 

desenvolvimento e gestão dos dinheiros públicos ruinosa, mas por um lado é uma autarquia 

como grande exemplo a nível nacional do ponto de vista da gestão da dívida e por outro o 

baixo índice do poder de compra comparativamente com índices da Lousã, e por isso solicitou 
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a opinião do Senhor Presidente, nomeadamente se afinal o índice é tão díspar nos últimos 

anos, tal como descrito.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda, relativamente à questão da Unidade de Saúde de Miranda do Corvo, que 

é aquela que presta os cuidados diariamente e que assiste em termos de saúde de todos os 

mirandenses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Denotou que foram elencados alguns problemas anteriormente e que também ele se 

dirigiu ao Centro de Saúde tendo verificado que se encontrava encerrado, mas não fazendo 

ideia de que a situação se iria agravar.  --------------------------------------------------------------------  

Referiu que também é um profissional de saúde e que existem grandes e graves 

problemas na área da saúde, das quais o cidadão comum muitas vezes nem se apercebe das 

lutas internas, muitas vezes até para conseguir resolver os problemas imediatos de cada 

cidadão que surge, inclusive muitas vezes para se imprimir uma simples análise que se 

entrega a um utente, já o próprio tinha comprado toner para o poder fazer.  ---------------------  

Assegurou que cada um, à sua maneira, enquanto profissional de saúde, tenta cumprir 

a sua missão, mas também precisa ganhar o seu vencimento e chega a um momento em que 

se sente angustiado, isolado, desesperado porque o poder central não corresponde às 

expetativas e promessas feitas relativamente à satisfação das necessidades de recursos 

técnicos e humanos que devem munir todos os Centros de Saúde e instituições públicas de 

forma a se poder responder celeremente e eficazmente a todas as solicitações.  -----------------  

Para finalizar a sua intervenção disse ainda que o centro de saúde não podia encerrar, 

assim como era inconcebível fechar a urgência dos HUC, e que teria de haver um mecanismo 

de salvaguarda daquelas situações. -------------------------------------------------------------------------  

De seguida apresentou a seguinte Moção:  -------------------------------------------------------  

”ENCERRAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DE MIRANDA DO CORVO” --------------------------  

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal --------------------------------------------------  

Exmo. Sr. Presidente da CM  ------------------------------------------------------------------------  

Exmos. Vereadores -----------------------------------------------------------------------------------  

Estimados Deputados ---------------------------------------------------------------------------------  

Caros Mirandenses ------------------------------------------------------------------------------------  

            Em ano das comemorações dos 40 anos do SNS Ministério da Saúde da República 

Portuguesa fez questão, e bem, em relembrar aos portugueses que:  -------------------------------  

 - O Serviço Nacional de Saúde (SNS) nasceu, formalmente, com a publicação da Lei nº  

56/79, de 15 de setembro, pela qual foi instituída uma rede de órgãos e serviços 

prestadores de cuidados globais de saúde a toda a população. ----------------------------------------  
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Formalizou-se, desta forma, o papel do Estado na salvaguarda do direito à proteção 

da saúde individual e coletiva e garantiu-se o acesso a cuidados de saúde a todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica e social. ----------------------------------------------  

Passados 40 anos, não basta reconhecer os resultados do passado.  ------------------------  

Desejamos muito confiar e apostamos num Serviço Nacional de Saúde, como prevê a 

Constituição da República Portuguesa, com qualidade, inovador e insustentável e para todos.  

A realidade, no Concelho de Miranda do Corvo é bem diferente, estamos perante um 

colapso do sistema, está posto em causa um direito fundamental. O Direito que todos os 

Portugueses devem ter aos cuidados de saúde. -----------------------------------------------------------   

De referir que, esta Assembleia, já aprovou, diversas tomadas de posição alertando  

para as carências de recursos técnicos e humanos que colocam dificuldades no regular acesso 

aos cuidados de saúde dos Mirandenses. -------------------------------------------------------------------  

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, requeiro a 

V. Exª, se digne solicitar ao Governo, através do Ministério da Saúde, resposta para as 

seguintes e urgentes necessidades plasmadas nesta moção: -------------------------------------------  

Exigimos que sejam dadas soluções imediatas, concretas e duradoiras, contra a 

degradação e o colapso ocorrido no dia 27 de novembro de 2019, no Centro de Saúde de 

Miranda do Corvo; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Exigimos que o Centro de Saúde, seja dotado de recursos humanos e técnicos que 

garantam o funcionamento regular e estável dos serviços locais de saúde; -------------------------  

Exigimos que sejam criadas as condições para que a curto prazo seja possível o 

alargamento do seu período de funcionamento/atendimento. ----------------------------------------  

Esta moção pretende ainda agradecer e enaltecer publicamente, todos os 

profissionais do centro de Saúde de Miranda do Corvo, que diariamente se esforçam e se 

dedicam para cumprirem da melhor forma a sua difícil e exigente missão. -------------------------  

O nosso muito obrigado. -----------------------------------------------------------------------------  

Por estas razões solicito ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal que esta 

proposta seja votada por todos nós e que a mesma seja enviada para o Exmo. Sr. Presidente 

da República, Exmo. Sr. Primeiro-ministro, Exmo. Sr. Ministra da Saúde, Exmo. Sr. Presidente 

da ARS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A saúde dos Mirandenses, não pode, nem deve ser posta em causa. ------------------------  

Estamos perante um valor. Um direito que é Universal! Muito acima de qualquer 

movimento ideológico ou partidário. -----------------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 28 Nov, 2019--------------------------------------------------------------------  

Grupo Deputados Assembleia Municipal PS  ------------------------------------------------------  
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José Mário Gama” -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ferreira, que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que com a 

aprovação da moção anterior solicitava-se ao executivo municipal ou assembleia que fizesse 

chegar ao governo português e restante administração de saúde o texto acompanhado de um 

relatório com o histórico recente das falhas no Centro de Saúde do concelho e um mapa com 

as exigências primordiais do correto funcionamento das unidades de saúde.  ----------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou a seguinte Moção: ------------------------    

“Moção de Repúdio pelas Vítimas de Violência Doméstica. A violência doméstica é um 

fenómeno complexo e multidimensional, que assola todas as classes sociais, idades, géneros, 

religiões, culturas, grupos étnicos, orientações sexuais, educações ou estados civis.-------------  

Portugal, como Estado de Direito democrático e europeu, dispõe de um quadro 

legislativo vasto e abrangente que, direta ou indiretamente, confronta esse flagelo nas suas 

várias vertentes e dimensões. --------------------------------------------------------------------------------  

Numa sociedade civilizada e democrática a violência doméstica é intolerável. ----------  

Trata-se, porém, de uma realidade social de natureza estrutural, com raízes muito 

profundas que se perpetua no tempo, englobando diferentes tipos de abusos, em que a 

vergonha e o medo se aliam ao sentimento de insegurança e cuja proteção às vítimas muitas 

vezes escasseia, levando-as a questionar, hesitando na denúncia das agressões. Este fator 

assenta em larga medida nos sentimentos de desculpabilização e impunidade aos agressores, 

o que compromete a prevenção e a consequente eliminação da violência, a proteção das 

vítimas e, por consequência, a punição dos agressores. ------------------------------------------------  

A incapacidade de resposta às vítimas encontra expressão no número de mulheres 

assassinadas que fizeram queixa de violência doméstica, que pediram ajuda, que fugiram, 

que se esconderam, que muitas vezes se culpabilizaram das várias formas de agressão a que 

foram sujeitas, sem que as instâncias competentes ou a sociedade civil lhes tenha prestado a 

proteção e a segurança que se impunha. ------------------------------------------------------------------  

Esta prática é intolerável, é inadmissível, não é digna de um Estado de Direito 

democrático e a todos nós envergonha.  -------------------------------------------------------------------  

Trata-se de uma causa que mobiliza toda a sociedade portuguesa e que é uma 

prioridade para as forças de segurança. --------------------------------------------------------------------  

Este ano, já foram assassinadas num contexto de violência doméstica 11 mulheres e 

uma criança. Nos últimos 15 anos morreram em média 35 mulheres por ano.  ---------------------  
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Do total de 11.795 utentes registados na Associação Portuguesa de Apoio á Vítima 

(APAV), 9.344 foram vítimas de crime, e de entre estes cerca de 80% eram do sexo feminino, 

com idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos (39.8%).------------------------------------------  

Dos 9.665 autores de crime registados na APAV em 2018, cerca de 80% eram do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 35 e os 54 anos (21.3%). ---------------------------  

De acordo com o relatório da APAV, em Miranda do Corvo, 8 mulheres foram apoiadas 

no ano de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Temos, obrigatória e urgentemente, de tomar medidas concretas e de prevenção para 

que a prática de tais crimes não prolifere na nossa sociedade.----------------------------------------  

A bancada do CDS-PP manifesta o seu mais veemente repúdio por todos as formas e 

atos de violência doméstica e de violência contra as mulheres, prestando a sua sentida 

homenagem às vítimas e expressando o seu profundo pesar às respetivas famílias e amigos. ---  

Miranda do Corvo, 27 de novembro de 2019 -----------------------------------------------------  

A Líder da bancada do CDS/PP ---------------------------------------------------------------------  

Deputada Rita Santos” -------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Deputada Rita Santos continuou a sua intervenção relativamente à questão 

do Centro de Saúde e disse que à semelhança das intervenções anteriores reiterava a 

mensagem de que o Centro de Saúde não pode fechar. -------------------------------------------------   

Disse que não é uma mera opinião e que efetivamente o Centro de Saúde não pode 

fechar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Acrescentou que respeita todas as decisões, mas também é contra decisões que lhe 

parecem desajustadas e por isso parece-lhe de bom-tom que a comissão de saúde, bem como 

o Centro de Saúde e a Câmara Municipal definam um procedimento, porque obviamente há 

responsabilidades a apurar e, portanto, é importante fazê-lo. ----------------------------------------   

Afirmou que não se pode apenas dizer que aconteceu algo triste e que foi um dia 

negro e não acontecer nada, assim como, o cidadão comum sabia que o Centro de Saúde não 

podia fechar, também as instâncias superiores o sabiam e não podiam simplesmente dizer que 

embora assumissem as suas responsabilidades, não tinham sido elas a fechar o Centro de 

Saúde.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sublinhou que os mirandenses não podem aceitar tal resposta e por isso devem 

acautelar o futuro. Disse também que na sua opinião, aquele dia pode voltar a repetir-se e 

por isso, de forma pró-ativa, é importante que quem tem assento e quem consegue falar com 

todos os intervenientes, deve passar a palavra sob pena de a administração central poder ir 

contra quem detém essa responsabilidade e quem deu essa orientação.  ---------------------------  
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Declarou que no que diz respeito ao Centro de Saúde une-se a todos naquilo que tem 

sido o desrespeito para com todos os mirandenses. ------------------------------------------------------   

Relativamente à Rádio Dueça, folga saber que o Senhor Presidente já não se considera 

impedido e agradou-lhe as suas palavras assim como da senhora Vereadora, Dr.ª Ana Gouveia, 

pelo que manifestou agrado por finalmente as coisas estarem a seguir a bom porto. -------------   

Por fim, referiu-se ao CROA e que embora não estivesse concluído, congratulou a 

Câmara Municipal pelo protocolo feito com a Associação Corvo e felicitou a Direção da 

Associação pela iniciativa pois em muito podiam ajudar a Câmara Municipal na resposta 

rápida que se pretendia áquele flagelo.  -------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a Moção apresentada pela 

Deputada Rita Santos, a qual foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------  

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

Ferreira, que começou por questionar sobre o ponto de situação do Orçamento Municipal da 

Juventude uma vez que o município no ano anterior retomou essa iniciativa, decorreu uma 

votação, venceram duas propostas nesse mesmo concurso e pelo que sabe até aquele 

momento ainda não aconteceu nada.  ----------------------------------------------------------------------  

Sobre as propostas vencedoras, referiu que se criou uma evidente expetativa dos 

vencedores, quer para edição do ano seguinte uma vez que ficou decidido que seria uma 

edição anual devidamente anunciada inclusivamente em todas as freguesias, por isso solicitou 

informações sobre o ponto de situação da sua aplicação e projeto para o ano seguinte.  --------  

Uma outra preocupação sua é sobre a atividade viveirista do concelho e no país em 

geral, pois existe uma praga muito forte relativamente aos citrinos, a qual limita a venda de 

citrinos e plantas nas diversas feiras, mercados e outros eventos.  -----------------------------------  

Frisou que é do conhecimento de todos que no concelho e mais precisamente na 

Freguesia de Semide, são plantadas 80% das árvores a nível nacional, sendo uma atividade 

económica gigante do setor norte e do concelho de Miranda do Corvo e pelas informações que 

detém, a fustigação está a atacar de forma decisiva a atividade económica daquela área do 

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

Disse que tem informações de que há municípios que já intervieram junto do 

Ministério da Agricultura e junto do Governo Português e que existiu uma linha de apoio do 

final de junho até final de agosto, em tempo de férias, que não deu sequer tempo aos 

viveiristas de concorrerem e por isso queria saber da parte do município se já tinham feito 

alguma coisa relativamente a esse assunto e se não, deixava o repto para que o fizessem, 

uma vez que é uma atividade muito importante para o concelho, principalmente para as 
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pessoas de Semide e é fundamental que Miranda do Corvo tenha naquele assunto uma atitude 

muito assertiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

Expressou ainda que acabar com a produção de citrinos seria dramático para o 

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

Referiu-se à aquisição de património por parte da Câmara Municipal, o que na sua 

opinião, a certa altura, se confunde um pouco a ação da Câmara Municipal com a de uma 

imobiliária.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Frisou a aquisição da Casa Amarela, da Cooperativa, aquilo que supostamente iria ser 

o estaleiro, a fábrica abandonada da zona industrial e que todos os imóveis têm um 

denominador comum, estão abandonados.  ---------------------------------------------------------------  

Disse que lhe parece profundamente errado, sem citar outras que existem no 

edificado municipal, que um município adquira património para nada fazer com ele.------------    

Mencionou que o caso da Cooperativa é um caso que lhe é particular pois tem uma 

relação emocional com a mesma uma vez que foi construída em parte pelo seu avô, onde 

trabalhou durante muitos anos, pelo que lhe faz impressão como é possível o município 

adquirir o imóvel para passados três ou quatro anos ver o seu telhado ruir, constituindo uma 

situação de perigo para a saúde pública, mas mais do que tudo é uma questão de dignidade 

municipal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu que se o município compra imóveis terá de fazer algo com eles pois 

nenhum dos presentes compra para deixar cair muito menos uma Câmara que deve dar 

estímulos de investimento ao seu concelho e aos seus investidores. ---------------------------------   

Concluiu dizendo que não conhece nenhum projeto da Câmara Municipal para o caso 

da Cooperativa em particular e que se não houver que seja criado através de um concurso de 

ideias, o que não era admissível para a bancada do PSD, é que uma Câmara Municipal 

mantenha aquela atitude perante ao património municipal. -------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, disse que se solidarizava com o Movimento de 

Utentes do Centro de Saúde, com todos os profissionais que tão bem acolhem e tratam os 

utentes sempre que as condições lhes permitem. --------------------------------------------------------   

Disse que ouviu atentamente a intervenção do senhor enfermeiro Taborda como um 

profissional competente, com muitos anos de centro de saúde e fez um diagnóstico mostrando 

como ao longo dos tempos a situação se tem vindo a deteriorar, pelo que manifestou também 

a solidariedade para com o senhor Presidente da Câmara e apelou para insistir no assunto e 

que a luta não pare.--------------------------------------------------------------------------------------------   
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Manifestou que não se poderia esquecer que o Serviço Nacional de Saúde foi uma das 

melhores coisas que fizeram nos pós 25 de abril, pelo que sendo a Câmara Municipal socialista 

tem uma responsabilidade acrescida na sua defesa uma vez que foi o Partido Socialista o seu 

fundador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assegurou que não basta existir o busto do seu fundador, mas é importante manter a 

obra que ele criou. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à Rádio Dueça, disse ficar com um sabor agridoce. Salientou que 

poderia repetir o discurso da deputada Rita Santos, mas a sua opinião era bem diferente. -----   

Expôs que durante 20 anos tinha sido diretor da rádio e durante esse tempo chateou-

se com todos os Presidentes de Câmara e que já não fazia parte da rádio quando a Câmara em 

exercício tinha prometido resolver o problema.  ---------------------------------------------------------  

No momento parece-lhe que existia um abrir de portas para a resolução do problema, 

mas não gostaria que fosse um presente envenenado.  -------------------------------------------------  

Sublinhou que a rádio tem 35 anos e não pode sair de um edifício a cair para lhe 

oferecerem como esmola um edifício que está bom, mas sem estrutura nenhuma no interior 

salientando que a rádio não tem dinheiro para as mesmas.  -------------------------------------------  

Lembrou que outras coletividades foram ajudadas também na construção das suas 

sedes, por isso acha de elementar justiça que seja feito o mesmo com a Rádio Dueça.  ---------  

Agradeceu em nome da Rádio a colaboração que a Junta de Freguesia de Miranda do 

Corvo, que esteve sempre ao lado da Rádio, na pessoa do Sr. Carlos Silva e do Sr. Fernando 

Araújo e por isso pediu o mesmo respeito à Câmara Municipal, por uma instituição com 35 

anos, onde muitos passaram e pela importância que teve na educação de muitos.  --------------  

Por fim questionou o Senhor Presidente sobre a oficialização dos nomes das ruas junto 

dos correios, sublinhando que existem alguns problemas com a entrega da correspondência. 

Alertou para a situação de algumas estradas, nomeadamente a do Senhor da Serra – 

Semide onde foram feitos alguns cortes de árvores queimadas e que neste momento 

necessitam de alguns rails de proteção ou sinalização complementar. ------------------------------   

Alertou ainda para o piso de algumas ruas, tal como a Sebastião da Cruz Lopes, e de 

modo geral a limpeza de algumas ruas, sendo que em algumas já existem silvas. -----------------   

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que relativamente à 

intervenção do Deputado José Miguel Ferreira sobre a praga dos citrinos, partilha da mesma 

preocupação assim como de outros problemas do mundo rural, ao nível dos olivais 

prejudicando, quer os viveiristas, quer os produtores, assim com o problema da vespa 

asiática. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Disse ainda que não era completamente alheio ao mundo rural e à semelhança do avô 

do Senhor Deputado, também o seu avô foi cooperante e o próprio o é também. -----------------   

De seguida e relativamente à Gala do Desporto ocorrida a 12 de outubro expressou 

que a mesma se realizou com o objetivo de dignificar o desporto que se faz em Miranda do 

Corvo, atletas, técnicos e dirigentes e todas as pessoas ligadas às coletividades que dão o seu 

tempo e o seu melhor à causa desportiva.  ----------------------------------------------------------------  

Descreveu duas distinções, uma a atletas e dirigentes e a técnicos, inclusivamente a 

distinção de um árbitro pelos resultados obtidos ao longo do ano e na época transata. ----------   

Transmitiu que para as distinções foram considerados todos os clubes de Miranda do 

Corvo, assim como clubes externos onde atuam mirandenses. ----------------------------------------  

Continuou dizendo que se distinguiram ainda atleta feminina e atleta masculino do 

ano, treinador e associação do ano, tendo sido consideradas igualmente as candidaturas feitas 

pelos clubes do concelho, mas também pelos clubes onde atuam mirandenses.  ------------------  

Na categoria de associação do ano, informou que  foram apenas consideradas as 

associações do concelho.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que para aquela categoria foram contempladas 7 personalidades do desporto 

do concelho de reconhecido mérito e sem ligações a Miranda do Corvo, Diretor da Faculdade 

de Ciências do Desporto, Vice-Reitor da Universidade de Coimbra para o desporto, jornalistas 

de desporto do Diário de Coimbra, Diário das Beiras, comentador de desporto da Sport TV e 

Vereadores do Desporto das Câmaras Municipais de Condeixa e Vila Nova de Poiares.  -----------  

Sublinhou ainda a distinção ao médico Dr. César Fernandes pelos relevantes serviços 

prestados na sua área, à causa desportiva “pro bono”, com a atribuição do “Prémio Carreira”, 

a participação da Casa do Povo com o grupo de ginástica e hip-hop, o Agrupamento de Escolas 

com atletas de ginástica acrobática da Associação Académica de Coimbra, a Academia de 

Bailado de Miranda do Corvo e a Academia de Bailado da Lousã, que tiveram a seu cargo os 

momentos de entretenimento e a introdução aos prémios das cinco categorias, com atuações 

brilhantes e a entrega dos prémios por todas as entidades convidadas, mesmo as que 

confirmaram a sua presença na última da hora.  ---------------------------------------------------------  

Salientou a apresentação da Gala por duas mirandenses, uma dirigente e uma 

jornalista da RTP, sublinhando que o fizeram graciosamente e de forma irrepreensível, assim 

como a concessão do troféu pelo escultor Pedro Figueiredo, com um símbolo e um logotipo 

que perdurará para todas as galas seguintes.  ------------------------------------------------------------  

Relativamente à avaliação do evento, manifestou ter sido muito positiva atendendo à 

excelência das apresentações e atuações, à forma como todos foram homenageados, assim 
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como aos convidados presentes que entenderam fazer a avaliação do mesmo, assim como 

também a grande afluência do público ao evento. -------------------------------------------------------    

Disse que por uma questão de controlo de custos e sustentabilidade ambiental os 

troféus, logotipo, entre outros materiais seriam reutilizáveis em próximas galas a realizar no 

futuro.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim, disse que como em qualquer evento, existem sempre aspetos a melhorar e 

nesse sentido informou que já se fez uma exigente avaliação por parte dos serviços da 

primeira edição, uma vez que a segunda se encontra marcada já para o próximo dia 10 de 

outubro de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Francisco Ribeiro, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por lembrar que o Centro de Saúde 

de Miranda do Corvo já teve internamento e urgência e ambos fecharam, que esteve aberta a 

consulta complementar até às 22 horas e passou a fechar às 20h e em todos os casos quase 

aconteceu um levantamento popular e por isso acha que independentemente de as 

populações protestarem as coisas irão continuar na mesma. ------------------------------------------   

Relativamente à obrigatoriedade do Centro de Saúde estar aberto, disse que o senhor 

Deputado José Taborda sabia bem que tal não foi possível, pois se tivessem aberto o Centro 

de Saúde naquele dia de manhã, não estando o assistente técnico para registar os utentes ou 

efetivar as consultas, as pessoas teriam se revoltado dentro do Centro de Saúde e os alvos 

seriam os profissionais que lá estavam e que eventualmente até poderiam destruir o material.  

Disse que seria a mesma coisa estar uma escola fechada e colocar um assistente 

operacional a dar aulas se o professor eventualmente faltasse. ---------------------------------------   

Disse que na sua opinião, cada um deve estar em seu lugar e que uma vez que não 

havia o técnico para efetivar as consultas, abrir o Centro de Saúde causaria mais transtorno 

do que propriamente optar-se pela solução adotada. ---------------------------------------------------   

Afirmou que foi com agrado que leu a notícia sobre o protocolo assinado entre a 

Câmara Municipal e a Associação “O Corvo – Associação Protetora dos Animais de Miranda do 

Corvo”, pois acha que já é altura da Câmara Municipal começar a tratar do problema dos 

animais vadios, abandonados ou perdidos não só por uma questão de saúde pública, mas 

também por questões legais e humanitárias. --------------------------------------------------------------   

Explicou que no entanto, a disponibilização do espaço físico para o eficaz 

funcionamento da associação referida bem como a atribuição do subsídio anual, não 

desresponsabiliza o Município na resolução do problema dos animais abandonados, devendo o 

Município avançar o mais brevemente possível na construção do Centro de Recolha Oficial de 

Animais e dotá-lo dos meios técnicos e humanos, bem como articulá-lo com outras 
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instituições e comunidade em geral, criando condições para que os animais recolhidos ou a 

recolher não fiquem em depósito, mas reintegrados em famílias através de uma política de 

adoções responsáveis e devidamente apoiada no que aos cuidados a ter com os animais 

adotados diz respeito. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Sugeriu ainda que, assim a par da construção do Centro de Recolha Oficial de Animais, 

a criação de um programa de incentivos à adoção animal, seja através da isenção de taxas e 

licenças dos animais adotados, ou até consultas veterinárias gratuitas no CROA para os 

mesmos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que na última Assembleia 

Municipal tinha feito a sua intervenção e sinalizado algumas situações e questionado o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal sobre as mesmas, mas não obteve qualquer resposta e 

recordou que uma delas tinha a ver com a cobertura de um prédio no Bairro Sá Carneiro que 

na altura ainda tinha uma cobertura em fibrocimento já degradada. --------------------------------   

Referiu que efetivamente no período de dois meses que separam as reunião da 

Assembleia Municipal essa cobertura foi substituída, e ficou sem perceber uma vez que o 

Senhor Presidente não fez nenhuma consideração, se a obra foi iniciativa do Município ou 

iniciativa própria, mas felicitou o desfecho rápido do problema. -------------------------------------    

Disse ainda que o Senhor Presidente preferiu não responder a nenhuma questão por 

ele colocada e em vez disso leu um poema do Alberto Caeiro que terminava dizendo: “O que 

lhe ouvistes foi mentira e a mentira está em ti”. --------------------------------------------------------    

Frisou que não tem por hábito faltar à verdade e tudo o que foi sinalizado consegue 

comprovar, por isso não lhe resta outra alternativa senão trazer e provar com fotografias 

aquilo que efetivamente disse na última Assembleia Municipal. --------------------------------------   

Começou por enunciar o seguinte: ----------------------------------------------------------------   

- Rail danificado há vários anos na estrada Moinhos – Vale de Açor e que estar lá ou 

não é a mesma coisa; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 - Rail danificado na mesma estrada, com a parte de baixo que serve de proteção aos 

pilares de suporte, e que se encontra virada para cima e corta como lâminas e infelizmente 

há alguns casos descritos de acidentes; --------------------------------------------------------------------  

- Na mesma estrada, sinais completamente degradados e obsoletos não cumprindo a 

sua função. Mencionou a existência de sinais presos por abraçadeiras e deu como exemplo um 

sinal de STOP nas Meãs que se encontra de pé porque tem uma fita a amarrá-lo a um poste de 

telecomunicações; ----------------------------------------------------------------------------------------------   
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- Falta de cuidado e limpeza e higiene da vila. De salientar que em 29 de junho, em 

pleno evento “Miranda Cup”, na rotunda da Zona Industrial de Miranda do Corvo, junto à 

Plaquemar, era visível o lixo espalhado, os contentores completamente cheios e que para 

além do evento “Miranda Cup”, era simultaneamente dia de festa nas Meãs, dia de S. Pedro. -   

Continuou garantindo que sinalizou e perguntou ao Senhor Presidente se a Câmara era 

assim tão rica para ter material ao abandono junto do estádio municipal na zona das Meãs. ---   

Referiu-se ainda a metros e metros de tubo de água ao sol, à chuva, ao frio, à 

intempérie e embora não saiba se aquele material é depois utilizado, mas também constatou 

que se têm verificado algumas roturas, as quais podem ser provocadas pelo mau estado de 

conservação dos materiais.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Mostrou ainda fotos de uma outra situação que questionou ao senhor Presidente, 

nomeadamente sobre as instalações que servem de bar e sala de estar a todos os visitantes e 

amantes de futebol do campo municipal no Bairro de Sá Carneiro e por isso perguntou para 

quando estava prevista a solução de todas aquelas situações. -----------------------------------------   

Por fim dirigiu-se ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal e solicitou que como 

prova, aceitasse as fotografias e anexasse ao seu depoimento. ---------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Fernando Araújo, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que todos os assuntos que 

tinha agendado para a sua intervenção já foram apresentados e bem, nomeadamente a 

questão do Centro de Saúde e Rádio Dueça.  --------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Centro de Saúde, disse que se todas as questões apresentadas não 

fossem resolvidas a curto prazo, acha que se deverá voltar à luta antiga e ir até Lisboa junto 

ao Ministério da Saúde.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Sugeriu que se façam vigílias e manifestações junto do Centro de Saúde, assim como 

chamar os canais televisivos, mas que independente disso, não irá resolver a situação e quem 

anda na política há trinta e tal anos sabe por experiência qual será o resultado final.  ----------  

Disse que se deverá tentar tudo o que estiver ao alcance dos mirandenses, 

salientando que na sua opinião, acha que o Senhor Presidente tem feito um bom trabalho, 

mas os mirandenses têm de apoiar essas iniciativas e dar força.  -------------------------------------  

Ainda sobre a Rádio Dueça, na sua opinião, o problema está praticamente resolvido e 

dirigiu-se ao senhor Deputado Carlos Marta, dizendo-lhe que a rádio deverá mudar-se para o 

edifício e o que faltar também se irá conseguir, mostrando disponível ajudar através da Junta 

de Freguesia, denotando também que a direção da rádio não tem tido vontade de proceder a 

essa mudança.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por fim, felicitou o município pela organização da Feira da Caça e Mel que decorreu  

nos dias 26 e 27 de outubro, salientando que foi de fato um evento bem organizado com 

muita qualidade, onde estiveram presentes vários expositores e variados produtos, com 

espetáculo musical, com um espaço infantil, com a montaria do javali e por onde passaram 

mais de 100 ciclistas BTT da prova “Rota de Água”.  ----------------------------------------------------  

Denotou que os eventos são momentos necessários pois trazem a visita de gente de 

fora do concelho, assim como as obras, pois uma coisa e outra fazem o concelho andar para a 

frente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que em parceria com a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia irá 

realizar o Mercadinho de Natal no dia 14 e 15 de dezembro.  -----------------------------------------  

Sublinhou que no momento já existem 70 expositores inscritos e que o evento tem 

muitas novidades, acrescentando que o evento realizado pela Câmara Municipal na Praça José 

Falcão junta-se ao Mercadinho, tornando um evento mais forte pelo que fez votos que todos o 

visitem junto com a família.  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por subscrever a ideia de se rumar 

a Lisboa junto do Ministério da Saúde na tentativa de solucionar os problemas relacionados 

com o Centro de Saúde.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Felicitou o Município, em nome da Junta de Freguesia de Vila Nova, pela atribuição do 

galardão Eco Concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Sublinhou que aquele reconhecimento só foi possível graças ao empenho e esforço de 

uma grande equipa, nomeadamente às Juntas de Freguesia, aos alunos, professores, 

auxiliares, pais e familiares e à comunidade e por isso lhes agradeceu-lhes. -----------------------  

Transmitiu um sentimento de orgulho pelo trabalho que a eco escola da sua freguesia 

tem vindo a desenvolver, nomeadamente formando os alunos para melhores cidadãos 

relativamente aos destinos ecológicos, políticos, sociais e mais conscientes em todas as ações 

e decisões que tomam, uma vez que o planeta é único e é de todos.  -------------------------------  

Assegurou que a Junta de Freguesia, enquanto entidade de proximidade, procura, 

relativamente ao ambiente, mais agir que falar e exemplo disso é a ajuda na manutenção da 

hortinha ecológica, na cedência de materiais para reutilização entre outros, além de prestar 

apoio logístico e financeiro.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Garantiu que tem sido um longo e difícil caminho atendendo à possibilidade de 

encerramento da escola, mas que à sua semelhança trabalha em prol de um futuro 

sustentável.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Felicitou ainda a Câmara Municipal pela reabilitação das antigas escolas primárias de 

Vila Flor e Torno, sublinhando que em tempos tiveram muita vida através das crianças que ali 

estudaram, mas que já há alguns anos se encontram em franca degradação, pelo que se torna 

urgente uma intervenção.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que a Junta de Freguesia já em 2016 propôs à Câmara Municipal a cedência 

daqueles espaços, nomeadamente para a criação de um albergue para peregrinos, ou apoio ao 

Centro de Estágio no caso de Vila Flor, assim como a criação de uma base de montanha para 

apoio aos escuteiros que ali queiram desenvolver as suas atividades em prol da comunidade, 

no caso da escola do Torno.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Denotou que é bom perceber que as suas ideias foram bem recebidas e deram o mote 

para os investimentos que irão ali ser realizados.  -------------------------------------------------------  

Terminou declarando que a Junta de Freguesia que representa, Vila Nova, está 

inteiramente disponível para trabalhar em parceria com o município, para que em conjunto 

se dignifiquem aqueles equipamentos e se criem condições para quem os visita, assim como 

para a comunidade. --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal usou a palavra e após cumprimentar 

novamente todos os presentes, começou por dizer que o Presidente de uma Assembleia 

Municipal faz parte de um órgão deliberativo e deve acolher sugestões que vão sendo 

apresentadas nas sessões.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que enquanto Presidente tem tido algum cuidado, tenta ser justo na 

distribuição de tempos e no acolhimento das sugestões que acha pertinentes, mas como é 

evidente essa pertinência ia surgindo pontualmente.  --------------------------------------------------  

Referiu o problema gravíssimo relacionado com o SNS, o funcionamento das 

estruturas, os meios humanos e um conjunto de aspetos que inibe muito os cidadãos.  ----------  

Disse que o SNS foi criado e institucionalizado como algo que a própria Constituição 

diz que é importante e imperativo, mas que também devemos saber a génese até porque 

estão a acontecer um conjunto de situações que são uma preocupação de todos e na sua 

opinião, não vale a pena bradar se não houver o fundamental dinheiro para aguentar com o 

SNS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que o país tem de ter verbas para o SNS e tem de ser gerido, caso contrário a 

Constituição não se cumpre. Disse que na sua opinião, todos devem ter uma atitude cívica 

nesta matéria.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que se terá de defender o SNS e que se a vontade de todos for ir a Lisboa, 

deve-se ir  para manifestar o mal-estar que se vive em Miranda do Corvo e Semide.  ------------  
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Informou que também ele se deslocou aos HUC por não conseguir ser atendido em 

Miranda do Corvo, mas acabou também por desistir pela demora dos serviços e por fim acabou 

por se deslocar ao serviço privado.  -------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu que tem possibilidades, não está só dependente do SNS e acaba por aderir 

ao serviço privado porque não existem médicos, as coisas não funcionam tornando-se num 

problema gravíssimo a nível do país.  -----------------------------------------------------------------------  

Também esclareceu que existem outros serviços que não funcionam, tal como os 

transportes, mas existe a necessidade também de compreender os governantes pois acredita 

que não haja um ministro ou presidente de câmara que queira fazer mal, mas por vezes não é 

possível fazer melhor.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

No que diz respeito a Miranda do Corvo, acredita que com pequenas verbas se possam 

resolver alguns problemas e com alguma boa vontade dos dirigentes distritais, talvez até 

fosse de resolução distrital e não nacional, mas que não é uma questão municipal uma vez 

que não são as câmaras que gerem estes recursos, mas é a primeira entidade a quem os 

cidadãos se dirigem em primeiro lugar para reclamar os seus direitos.  -----------------------------  

Dentro do que fosse possível, na sua opinião, o concelho deve-se manifestar 

ativamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------     

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

usando do seu direito de resposta, disse ao senhor Deputado Francisco Ribeiro que não é legal 

o encerramento do Centro de Saúde, é uma informação inquestionável e está seguro da 

afirmação que acaba de fazer, pois inclusivamente está estipulado pela ARS que o Centro de 

Saúde não tem autonomia para aquela tomada de decisão. --------------------------------------------    

Relativamente à segurança dos funcionários, é público que recentemente foram 

agredidas fisicamente duas médicas e diariamente ocorrem como em qualquer serviço 

público, hospitais e centros de saúde, agressões verbais por variadíssimos motivos.--------------    

Disse que tudo aquilo acontecia, em parte, também pela falta de literacia por parte 

da população, sendo que a população tem direitos, mas também tem deveres e que todos os 

cidadãos têm de os saber utilizar. ---------------------------------------------------------------------------    

Esclareceu, relativamente à segurança, que a ARS resolveu o problema da agressão às 

duas médicas colocando um segurança no Centro de Saúde das 18h30m às 20h, o que significa 

que só dentro desse horário é que podem ocorrer agressões, porque das 8h30m às 18h30m não 

haveriam agressões certamente. ----------------------------------------------------------------------------   

Apresentou ainda a moção seguinte não sem antes referir que gostou da intervenção 

do senhor Presidente da Assembleia Municipal, pois tocou em alguns assuntos que constam 

também da sua moção: ----------------------------------------------------------------------------------------   
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“Estabelece o art.º 64º da Constituição da República Portuguesa que “ todos têm 

direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover”. ----------------------------------   

No passado recente, votou esta Assembleia Municipal, por unanimidade, uma distinta 

homenagem ao saudoso Dr. António Arnaut enaltecendo e reconhecendo o valor inestimável 

do seu legado enquanto criador do Serviço Nacional de Saúde. ---------------------------------------   

Atualmente, o acesso a cuidados de saúde em Portugal vive um penoso estado devido 

a uma sequência de erros de gestão estratégicos, concretizados num grave e calamitoso 

desinvestimento nos recursos humanos, na manutenção e modernização de equipamentos e na 

aquisição de novas terapêuticas. ----------------------------------------------------------------------------   

A sua orçamentação na saúde conduziu a uma degradação do seu funcionamento e 

organização e da capacidade de resposta às necessidades dos seus utentes bem como da 

determinação dos seus princípios fundadores. ------------------------------------------------------------  

A ausência de financiamento público acrescida de um sectário afastamento acelerado 

do terceiro setor tem vindo a limitar o acesso dos portugueses, em especial das camadas 

sociais mais baixas, a cuidados de saúde dignos. ---------------------------------------------------------   

A crise no acesso aos cuidados de saúde é bem visível no crescimento desenfreado de 

listas de espera para cirurgia, consultas de especialidade e acesso aos Meios Auxiliares de 

Diagnóstico e Terapêutica, bem como na falta crónica de resposta para a necessidade de 

camas de cuidados continuados nas diversas valências. -------------------------------------------------   

A permanência não justificativa de utentes em hospitais com serviços diferenciados 

impede os escassos recursos de darem respostas imediatas às situações urgentes e, ainda para 

mais, obrigando os utentes a permanecerem dias e dias a permanecerem dias e dias nos 

serviços de urgência não raras vezes expostos às mais variadas infeções multirresistentes por 

falta de respostas alternativas. ------------------------------------------------------------------------------  

Resultado do apoio e incentivo unânime desta autarquia e, em concreto, desta 

Assembleia Municipal – bem demonstrado na aprovação do apoio financeiro de 750.000 euros 

prometido – uma instituição sem fins lucrativos, e de utilidade pública, do nosso concelho 

resolveu avançar com a construção daquele que é, hoje, um dos mais bem equipados 

hospitais da nossa região e país. -----------------------------------------------------------------------------  

O Hospital Compaixão tem como objetivo permitir o acesso a cuidados de saúde 

privilegiados para os mirandenses e habitantes da região. Tal como acontece na Mealhada ou 

em Oliveira do Hospital, a IPSS pretende celebrar protocolos com o Estado que permitem o 

acesso comparticipado aos seus serviços prestados pelo hospital. ------------------------------------   

A existência de protocolos entre o Estado e o Hospital Compaixão em nada irão 

prejudicar o serviço do atual Centro de Saúde. Trata-se de respostas diferentes, que se 
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complementam, e de cuja existência conjunta irão resultar, sem dúvida, melhores cuidados 

de saúde para toda a nossa comunidade. ------------------------------------------------------------------  

Ao contrário do que acontece pelo País, e aqui bem perto na cidade de Coimbra, onde 

prevalecem hospitais privados com fins lucrativos e capitais estrangeiros, o Hospital 

Compaixão é de uma entidade particular sem fins lucrativos e sem capital estrangeiro. A 

celebração de acordos com estas organizações em nada fere os princípios fundadores do SNS, 

bem pelo contrário os enaltece, ajudando o Estado a cumprir com as suas obrigações 

existenciais. Um Estado que não faz sentido existir. ----------------------------------------------------  

Aos autarcas eleitos nesta sala, independentemente das cores, partidos ou 

preferências pessoais, apelo a que se unam na aprovação desta moção, por a considerar 

urgente e primordial, com a qual se pretende exigir ao Estado a criação de imediatas 

condições de abertura do Hospital Compaixão, criando-se assim melhores respostas aos 

cuidados de saúde de proximidade no nosso Concelho e aos Concelhos limítrofes através da 

assinatura de acordo de cooperação entre a IPSS gestora do hospital Compaixão e o Governo 

(ARSC/SNS) a exemplo do que se verifica em muitos outros concelhos do país. --------------------  

A aprovação desta moção é fundamental na demonstração de união que se exige. O 

não aproveitamento de um hospital, apoiado com investimento público, tecnologicamente 

evoluído, que se encontra concluído e fechado com a respetiva licença de utilização 

atribuída, e que é clara mais-valia na qualidade de vida da nossa população e que tem, ainda, 

evidente capacidade impulsionadora do desenvolvimento deste concelho e do interior desta 

região é injustificável sob qualquer lógica e apenas permite o acentuar das assimetrias já 

existentes no acesso aos cuidados de saúde de proximidade. ------------------------------------------  

Assim, solicitou a colocação desta proposta à votação e, em caso da sua esperada 

aprovação, requeiro ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que a mesma seja o mais 

rapidamente possível enviada ao Senhor Presidente da República, ao Senhor Primeiro 

Ministro, à Senhora Ministra da Saúde e à Administração Regional de Saúde do Centro com um 

conjunto pedido de reunião urgente às entidades para que a autarquia possa apresentar a 

situação e a sua reivindicação. -------------------------------------------------------------------------------  

O Deputado Municipal --------------------------------------------------------------------------------  

José Taborda da Costa -------------------------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 28 de Novembro de 2019” ---------------------------------------------------  

Disse ainda que, ao contrário do que circula nas viciadas redes sociais, o Hospital da 

Compaixão não tem nada a ver com o Centro de Saúde, e que este hospital é um meio 

complementar à semelhança dos que existem em Coimbra, salientando que hospitais e 

clínicas privadas a que todos provavelmente recorrem por falta de resposta do SNS. ------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal interrompeu a sessão para que se pudesse 

discutir a moção anteriormente apresentada e se procedesse à sua votação. ----------------------   

Findo esse tempo o Senhor Presidente da Assembleia Municipal sugeriu que antes que 

se procedesse à votação e por ser um assunto que interessa a todos, independente de 

existirem vozes discordantes, se suscitasse uma discussão sobre o assunto e por isso solicitou 

aos lideres de bancada que se pronunciassem sobre o assunto. ---------------------------------------    

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

começou por dizer que da sua parte é uma moção perfeitamente ajustada e não tem qualquer 

tipo de problema em a votar até porque todos sabem que se trata de um investimento, 

embora feito parcialmente por uma IPSS, mas também com dinheiros públicos, não só através 

da Câmara Municipal, pelo que crê que ninguém presente queira que a Câmara Municipal 

deite dinheiro fora. --------------------------------------------------------------------------------------------   

Acrescentou que na sua opinião, todos devem contribuir em bloco e em força, 

independentemente das ideologias e pensamentos em que cada um acredita.---------------------  

Frisou que aquela infraestrutura, que por acaso é da área da saúde, e tendo em conta 

as fragilidades apontadas, só enriquece Miranda do Corvo na área da saúde e depois na área 

do emprego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assegurou que um hospital daquela envergadura, com os dispositivos e equipamentos 

que tem, é um hospital que na região e concelhos mais perto vem apresentar solução às 

populações e, portanto, está em crer que aquela moção é ajustada, pertinente e é da mais 

elementar justiça que seja votada favoravelmente. -----------------------------------------------------   

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

que começou por dizer que à semelhança do que já foi mencionado pelo senhor Presidente da 

Câmara na sua intervenção, a palavra-chave é cooperação. -------------------------------------------   

Relativamente à matéria em discussão e outras na área da saúde, na sua opinião, 

ninguém discorda que todos já votaram no sentido de cooperar e apoiar dentro do que é 

possível para a construção do Hospital Compaixão pertença da Fundação, com 750 mil euros, 

e foi aprovado por todos os deputados portanto não está nada em causa, todos reconhecem a 

importância de ter uma obra estruturante como aquela no concelho do ponto de vista da 

saúde, do emprego e do reconhecimento de obras estruturantes no concelho. --------------------   

Sublinhou que a bancada do Partido Socialista não está contra a moção apresentada 

do ponto de vista de a votar no sentido de a achar pertinente ou não. Continuou referindo 

que a mesma não depende do voto da Assembleia Municipal, mas sim de quem detém o poder 

de a gerir ou quem a construiu pois é uma organização com os seus organismos próprios, que 
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com certeza assegurou essa matéria aquando da sua construção, assim como a sua 

sustentabilidade e terão sido pensados acordos com as estruturas que o financiam. -------------  

Frisou que no que diz respeito à moção apresentada, a bancada do Partido Socialista é 

de opinião de que momento não é oportuno.  ------------------------------------------------------------  

Sublinhou que após os acontecimentos nos últimos dias relativamente ao Centro de 

Saúde, acha que a população não irá entender que ao mesmo tempo que se enviam cartas 

para o Primeiro-ministro, se apresentem moções para pressionar para que o Centro de Saúde 

seja munido de recursos e no mesmo dia se aprove uma moção para que o hospital seja 

aberto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Acrescentou que a questão não é fazer pressão para abrir o hospital e deixar o Centro 

de Saúde para trás. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que a posição da bancada será de abstenção, e a moção passará, mas a proposta 

é que seja apresentada em dezembro na sessão extraordinária, pois será apresentada num 

quadro diferente e também é de opinião que o problema terá de ser analisado do ponto de 

vista moral e ético e com alguma consciência. -----------------------------------------------------------   

Esclareceu que ninguém está contra a moção e que se ela for a votação noutra altura 

terá todo o apoio, mas acha que o momento é temporalmente incorreto, o que facilmente se 

entenderá. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Denotou que no momento vive-se uma crise do ponto de vista da assistência na 

estrutura do Centro de Saúde, estrutura essencial que deverá servir a população e não se 

deverá sequer aventar que se o Centro de Saúde não abra, se pressione através de uma 

moção para a abertura do hospital. -------------------------------------------------------------------------   

Terminou declarando que gostaria que fique bem plasmado a intenção e orientação 

de voto da bancada do Partido Socialista, e que não existe nenhum outro motivo para a 

mesma e que se assim não o entenderem e difundirem outra alusão que não essa, será 

eticamente incorreto e estarão a defraudar aquilo que é a boa vontade de todos. ---------------   

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

começou por dizer que nunca foi de fugir às responsabilidades e como eleito pelos 

mirandenses, embora sem maioria, mas sempre defendeu que a CDU tem uma posição muito 

concreta em relação ao SNS e hospitais privados em qualquer contexto. ---------------------------   

Declarou que têm tido a coragem, inclusive a nível local, de mostrar a sua posição ao 

conselho de administração da Fundação ADFP. -----------------------------------------------------------   

Frisou que obviamente não são contra o investimento privado e que enquanto 

funcionário da instituição até gostava que o hospital abrisse, de todo o modo nunca viram 
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com bons olhos o investimento público em causas privadas, pela razão de que se existe o SNS 

caótico, as verbas do estado devem ser para aí canalizadas. ------------------------------------------   

Esclareceu que obviamente o apoio foi aprovado na Assembleia Municipal e na altura 

a CDU não tinha representantes e também não lhe cabia dizer qual o sentido de voto da 

altura, provavelmente teria sido contra, mas se a autarquia assumiu um compromisso deveria 

cumprir.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu dizendo que poderia votar contra, mas não valeria a pena e o seu sentido de 

voto será de abstenção, sustentado na declaração feita anteriormente, de que a CDU defende 

que o investimento é privado, compete à instituição abrir o hospital, que não tem nada 

contra, mas neste contexto e no momento, deverá apontar-se para salvar o SNS. ----------------   

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

Municipal, que informou da necessidade de se realizar uma sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal antes de 25 de dezembro e explicou que existiam procedimentos 

relacionados com as concessões em termos de autoridade metropolitana de transportes, a CIM 

da Região de Coimbra, que à exceção dos SMTUC, irá gerir todos os transportes, inclusive a 

própria Assembleia Municipal fez essa delegação de competências.----------------------------------   

Nesse contexto entende que na verdade, pelo que foi já exposto pelo Senhor 

Deputado José Mário Gama e Carlos Marta, de que poderá gerar confusão na opinião pública 

pelos motivos referenciados. ---------------------------------------------------------------------------------  

Nesse sentido, deixou o apelo, e já que se está a falar de um intervalo temporal de 3 

a 4 semanas, que a moção possa ser votada de uma forma mais unanime e com muito mais 

força na próxima Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------   

Deixou o apelo de bom senso, equilíbrio e cooperação tendo em conta o momento que 

se vive, um momento de crise e um outro que não deixa de ser relevante, uma vez que, tal 

como já foi dito, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal aprovaram o apoio à 

instituição em causa num investimento muito significativo importante para Miranda do Corvo. 

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

começou por dizer que entende a posição do Partido Socialista, a posição da CDU e do CDS e 

até a sua posição enquanto deputado independente do PSD. ------------------------------------------   

Solicitou que não se misturem as coisas, já que uma coisa são os cuidados de saúde 

primários, prevenção, Centro de Saúde outra coisa é a complementaridade ao SNS. -------------   

Disse que é um acérrimo defensor do SNS e do saudoso António Arnaut e continuará a 

ser e que outra coisa é ter de recorrer porque o SNS não dá resposta às unidades privadas que 

têm acordos, por isso todos pagam dos seus vencimentos e descontam para a saúde. ------------   
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Esclareceu que a moção apresentada, e esperava que tivesse ficado clarificada, 

prende-se com o fato de se poder usufruir localmente de um hospital altamente qualificado 

tecnologicamente, que já teve oportunidade de visitar e podia testemunhar o bem que é para 

o concelho e para a região e que isso é indiscutível. ----------------------------------------------------   

Entende que possa haver alguma incompreensão por parte da população, uma vez que 

no momento a população não tem os cuidados de saúde que deve ter e depois surgir uma 

moção para a abertura do hospital, talvez não entendam, mas que na sua opinião, deveriam 

entender uma vez que recorrem a Coimbra e isso poderá ser ultrapassado se tiverem aqui 

uma resposta local, mas entendeu o que foi sugerido. --------------------------------------------------   

De seguida propôs que se realize uma reunião da Assembleia Municipal ainda no 

presente ano e que se crie uma comissão que se dirija ao Ministério da Saúde com vista a 

expor a situação do Hospital da Compaixão como uma mais-valia para o concelho dentro dos 

protocolos a estabelecer. -------------------------------------------------------------------------------------   

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

começou por dizer que tinha sido a única a aplaudir a moção apresentada. ------------------------   

Denotou que são aquelas pequenas coisas que por vezes a fazem pensar o porquê de 

estar na política com aquele tipo de ambiência. ---------------------------------------------------------   

Declarou que compreende muito bem os interesses do que estão a fazer.  ---------------  

Sublinhou que não é com o epíteto e desculpa que os mirandenses não vão perceber, 

porque os mirandenses não vão perceber, mas daqui a duas ou três semanas percebem 

exatamente a mesma coisa pois quem tem sempre de se manifestar contra ou uma posição de 

fundo contra a abertura do hospital, tanto a iria ter naquele momento como daqui a três 

semanas, independentemente do SNS, o ACES trazer mais um assistente técnico. ----------------   

Assegurou que respeita todas as opiniões, mas não pode deixar de lamentar e até 

ficar triste com o arrepiar de decisão em aprovar a moção naquele momento, embora 

compreenda os interesses que estão na base da decisão, mas o seu interesse é para com os 

mirandenses e os mirandenses ficariam muito melhor servidos com a abertura do hospital. ----   

Transmitiu que com o devido respeito para com todos, o seu interesse e o seu dever é 

defender aquilo que entende ser o melhor para Miranda do Corvo e o melhor não é mais uma 

vez protelar decisões, porque da inércia e inação todos se queixam, mas não se pode 

compactuar com ela pois ao fazê-lo não a poderão criticar. -------------------------------------------   

Terminou a dizer que continuará sempre fiel às suas convicções e elas são e sempre 

serão a favor de Miranda e de todos os mirandenses e portanto é com muita tristeza que 

assistia à tirada da moção da agenda de trabalhos e votação o que a entristece e envergonha.  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Miguel 

Ferreira, que começou por declarar que entendeu muito bem o que a Deputada Rita Santos 

disse e que a sua posição a Assembleia Municipal é para representar as pessoas e esse é o 

objetivo e por isso, se estivesse a pensar no PSD a moção seria votada. ----------------------------   

Frisou que iria ser votada porque apesar dos argumentos que se possam inventar, em 

Miranda só há problemas quando toca para um lado. ----------------------------------------------------   

Voltou a dizer que se estivesse a pensar no PSD iria ser votada e depois todos os 

outros, uns com mais vergonha que outros, teriam que explicar na rua que misturaram coisas 

que não tinham nada a ver umas com as outras. ---------------------------------------------------------   

Garantiu que não tinha mesmo nada a ver e só quem não quer o hospital é que pode 

sequer admitir que fosse.  ------------------------------------------------------------------------------------  

A título de exemplo disse que quando alguém tem dois problemas de saúde não deixa 

de ir a dois médicos, de preferência no mesmo dia, assim como a avaria de dois carros em 

que levamos os dois a arranjar a menos que não haja dinheiro para o fazer. -----------------------   

Expressou que naquele caso não tem a ver com dinheiro pois já está aprovado, o que 

se está a pedir é que haja para Miranda as mesmas condições que há para Oliveira do 

Hospital, Mealhada entre outros. Não se está a pedir alguma benesse, mas apenas o que foi 

dado a outros concelhos, nas mesmas condições. --------------------------------------------------------   

Voltou a dizer que se estivesse a pensar no PSD a moção era votada, a pensar numa 

alternativa aquele poder executivo, tinha todo o gosto em fazer o debate político por 

convicção.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Demonstrou que único motivo que o leva a concordar com a alteração proposta, é 

porque sabe que se chegar a Lisboa uma votação com a abstenção do Partido Socialista irá 

fragilizar a hipótese de abertura do hospital e disse que sabe que há 100 postos de trabalho 

que não irão ser criados tão rápido, sabe que há alguns milhões de euros que não irão circular 

em Miranda do Corvo, nos restaurantes, nos serviços. Disse que sabe que irá prejudicar as 

pessoas que ali representa e do ponto de vista político ia dar-lhe um gozo brutal forçar a 

votação, mas estaria a prejudicar as pessoas, as que compreendem e as que não 

compreendem, mas também acha que quem está na política para fazer apenas e só o que o 

vento sopra está a fazer muito pouco. ---------------------------------------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal referiu que depois de apresentada a moção, o 

proponente decidiu adiar a sua discussão na próxima reunião de dezembro, onde uma vez 

aprovada por unanimidade, será criada uma comissão com um elemento de cada um dos 

partidos com assento na Assembleia Municipal com o objetivo de ser apresentada em Lisboa 

no Ministério da Saúde.  ---------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 28-11-2019  
Nº 6  

32 

A Moção foi retirada e será apresentada na próxima reunião de dezembro. --------------  

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

Municipal, que reforçou o pedido ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal para a 

marcação da sessão extraordinária para dezembro. -----------------------------------------------------   

Justificou também a marcação da Assembleia Municipal para aquele dia e não à sexta-

feira como era habitual, uma vez que no dia seguinte inicia-se o Congresso Nacional da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses a decorrer em Vila Real e por esse motivo quer 

ele, quer o senhor Presidente da Assembleia Municipal, assim como o senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Miranda do Corvo, irão estar ausentes. ----------------------------------------   

Relativamente à intervenção do senhor deputado José Taborda, enquanto 

representante do município no ACES, que elogia relativamente à excelente qualidade do seu 

desempenho enquanto representante do território, referiu que há a necessidade de se ir ao 

Terreiro do Paço com a moção aprovada e os ofícios dirigidos a altas entidades do país, quer 

ao Primeiro-Ministro quer ao Presidente da República, uma vez que já não vale a pena bater à 

porta do ACES, da ARS e da Senhora Ministra. ------------------------------------------------------------   

Assegurou que ele mesmo já tinha tomado a liberdade, uma vez que é um problema 

de escala nacional e regional, de solicitar ao senhor presidente da CIM da Região de Coimbra, 

que envolve 19 municípios, para que no Conselho Intermunicipal a realizar na semana 

seguinte, seja ponto de agenda para que a própria CIM tome posição de força nessa matéria. -   

Sobre a intervenção do senhor deputado José Mário Gama, que fez uma referência 

sobre a questão da moção no que diz respeito ao Centro de Saúde, e referiu também a 

redução do passivo e baixo poder de compra.  ------------------------------------------------------------   

Salientou que a redução do passivo, disse que é uma boa noticia, uma vez que a 

redução do passivo dá folga para a capacidade de endividamento e de uma forma sustentada 

se poder alavancar alguns investimentos para os quais a Câmara Municipal pode não ter 

capacidade financeira, sem ultrapassar os limites de endividamento nem colocar em causa a 

sua sustentabilidade financeira.  ----------------------------------------------------------------------------  

Indicou que no ano seguinte surgirá aquela que será interpretada como uma má 

notícia, ou seja, Miranda do Corvo está no ranking dos municípios que mais reduziram a 

dívida, depois, aumentando a dívida para valores razoáveis, vai ter um aumento significativo 

em termos percentuais do passivo e nessa altura irão dizer que o Município estará muito 

endividado.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a questão do poder de compra e sobre as notícias alarmistas na comunicação 

social e nas redes sociais, embora não tenham sido abordadas quer na Câmara Municipal quer 

na Assembleia Municipal, referiu que os valores apontados são verdadeiros, constam de uma 
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comunicação do INE reportada a 2017, e a relação que existe entre Miranda do Corvo e Lousã, 

efetivamente é de uma posição inferior à Lousã em termos de percentagem de poder de 

compra, mas que tem vindo a melhorar em termos médios. -------------------------------------------   

Em termos de indicador per capita, informou que detinha a posição 231 dos 308 

municípios, salientando que não é o pior do país como tinha sido dito e que existem 

oscilações a acontecer em ambos os concelhos. Em conclusão, disse que as notícias veiculadas 

são alarmistas e mesmo que os números apresentados não deixem de ser verdadeiros, 

induziam em erro, não só os mirandenses, mas também quem tem intenção de escolher 

Miranda do Corvo para viver. ---------------------------------------------------------------------------------  

Referiu-se ainda à intervenção do deputado José Miguel Ferreira na última Assembleia 

Municipal que também não foi correcta. Está em crer que tivesse consultado sites oficiais 

sobre o número de eleitores, não teria dito que entre 2014 e 2019 Miranda do Corvo perdeu 

eleitores e a Lousã ganhou. Explicou que esses dados prendem-se com o boicote em 2014 para 

as eleições europeias na freguesia de Serpins onde constam 1500 eleitores. Frisou que nesse 

ano baixou o número de eleitores na Lousã em 1500, o que lhe permitiu dizer que a Lousã 

aumentou em 1500 eleitores até ao presente momento, o que não é verdade. --------------------   

Concluiu dizendo que quer Miranda do Corvo, quer Lousã, na primeira década do 

século tinham aumentado o número de eleitores, alimentada pela expetativa da Linha da 

Lousã, na altura ainda a funcionar, e do desenvolvimento do projeto do Metro, mas com o 

colapsar do mesmo no início da década, quer um concelho quer outro foram prejudicados com 

perda de eleitores e habitantes.  ----------------------------------------------------------------------------  

Informou que o INE registou entre 2010 e 2018, desde que o ramal deixou de 

funcionar, que o concelho de Miranda do Corvo perdeu efetivamente 444 habitantes e a Lousã 

491, consequência das decisões da administração central, independentemente de quem foi 

governo em funções. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Garantiu que a intervenção feita foi baseada numa premissa falsa de que a Lousã 

tinha menos 1500 eleitores em 2014, o que é falso. -----------------------------------------------------  

Esclareceu que gostaria que o número de habitantes tivesse aumentado e que 

houvesse mais crianças, uma vez que as populações estão cada vez mais envelhecidas, 

problema transversal à maioria dos municípios. Frisou que as pessoas podem não ter essa 

consciência, mas a falta da linha prejudica muito mais Miranda do Corvo do que a Lousã. 

Explicou uma questão técnica que tem a ver com os tempos de viagem, já que de Miranda 

para Coimbra é sensivelmente de meia hora, da Lousã para Coimbra o tempo de viagem pela 

linha é muito superior do que se fosse de automóvel o que leva as pessoas a utilizarem menos 

a linha. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Acredita, tem confiança e espera que honrem a palavra dada de que as obras 

comecem efetivamente no início do próximo ano, pois o Ramal da Lousã é o principal 

problema que está na base de alguns indicadores preocupantes que vão sendo apresentados.  

Referiu que subscreve a moção de repúdio apresentada pela senhora deputada Rita 

Santos sobre violência doméstica e felicitou-a pela mesma. -------------------------------------------   

Relativamente ao Orçamento Participativo Jovem e aos dois projetos aprovados, 

informou que o da aplicação informática já está contratado e em testes para começar a 

funcionar e o de esterilização de animais, na parceria que o município fez com a Associação O 

Corvo, de alguma forma está a ser feita, mas irá ser melhorada.  ------------------------------------  

Sobre os problemas relacionados com os viveiristas do concelho relativamente às 

pragas existentes, a questão da vespa asiática e nesse contexto o trabalho dos bombeiros, 

deixou uma palavra de gratidão ao senhor comandante, presente na sessão, por todo o 

trabalho realizado, tendo já exterminado mais de 300 ninhos em todo o concelho durante o 

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

Referiu que há uma candidatura já aprovada no PDR de €10.000,00, que está a ser 

executada, já tinha sido feito um primeiro pedido de pagamento e irá ser feito ainda um 

segundo no decorrer do ano, uma vez que tinha enquadramento para que os bombeiros 

recebessem essa verba através da Câmara Municipal de modo a serem ressarcidos de todo o 

trabalho extraordinário que tinham feito. -----------------------------------------------------------------   

Relativamente às outras duas pragas mencionadas, disse que o Ministério da 

Agricultura e a Direção Geral de Agricultura terão essa preocupação. -------------------------------   

No que diz respeito à dos citrinos chegou a haver uma reunião na Câmara Municipal há 

dois anos, todavia, a leitura que fez na altura foi de que os grandes incêndios ocorridos 

tinham evitado a propagação da praga. No entanto, tinha voltado a surgir e já alguns 

viveiristas tinham manifestado a sua preocupação, embora fosse uma situação mais ou menos 

controlada, mas não deixa de ser preocupante uma vez que lhes poderá provocar quebras 

significativas de produção.------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que também já lhe tinha sido referenciada uma outra praga mencionada 

pelo senhor deputado Luís Martins, que atinge as oliveiras, também produção de alguns 

viveiristas do concelho e preocupante também. ----------------------------------------------------------   

Comunicou que em breve teria oportunidade de estar com o senhor Diretor Regional 

de Agricultura e irá procurar saber o que estão a pensar fazer relativamente àqueles 

problemas e se a Câmara Municipal se poderá de alguma forma associar-se a esse processo. ---   

Sobre as questões relacionadas com o património, nomeadamente Casa Amarela, do 

estaleiro municipal e Cooperativa, referiu que lhe assiste alguma razão relativamente aos 
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atrasos dos projetos, a título de exemplo referiu que o estaleiro está prestes a ser 

consignado, mas que o concurso atrasou, o visto do Tribunal de Contas demorou quase quatro 

meses com o processo a andar para trás e para a frente em pedidos de documentos e chegou 

à Câmara Municipal na semana anterior. Mas a obra vai começar e vai ser uma realidade no 

espaço de um ano, para que os colaboradores do estaleiro tivessem condições dignas de 

trabalho, num espaço funcional e adequado às suas funções. -----------------------------------------   

Sobre a Escola de Talentos, informou que as propostas foram abertas, o concurso está 

numa fase de contratação e visto para Tribunal de Contas, o que ainda irá demorar uns meses 

à semelhança do que aconteceu com o estaleiro, mas prevê-se que pela primavera se possa 

iniciar a obra financiada. --------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à Cooperativa, acolheu com agrado pois tem esperança que, ou em 

overbooking, ou já para o próximo quadro comunitário, tenha financiamento. Indicou que 

acolhe com bons olhos o contributo de todos, principalmente se derem sugestões de valências 

que se possam vir a instalar, sendo que há uma que não pode falhar, que é manter o coração 

do lagar com aquela prensa magnífica restaurada. ------------------------------------------------------   

Relativamente à intervenção na cobertura, informou que já tinha dito que ficaria 

extremamente cara e poderia não se encaixar no projeto final, daí optar por não intervir na 

cobertura e aguardar pela solução que se venha a implementar para o projeto. ------------------   

Em relação à intervenção do senhor deputado Carlos Marta, referiu que tomou nota 

das reivindicações que tinha deixado sobre as guardas de segurança. -------------------------------  

Sobre a questão relacionada com os correios, informou que recomendou aos serviços 

que informassem sobre o que poderá fazer ainda mais para que os problemas sejam extintos. 

Relativamente à Rua Sebastião da Cruz Lopes, informou que está em desenvolvimento 

um estudo para posteriormente ser elaborado um projeto de requalificação total da rua que 

como é do conhecimento de todos, tem problemas gravíssimos de mobilidade, quer em 

termos pedonais, assim como toda a zona envolvente ao Mercado Municipal com o parque de 

estacionamento definitivo. -----------------------------------------------------------------------------------   

Quanto às limpezas das ruas, afirmou que na sua opinião, melhorou com o visível 

empenho dos trabalhadores do estaleiro e reconheceu que por vezes as coisas correm menos 

bem, mas existe esse empenho.  ----------------------------------------------------------------------------  

Disse que registou com agrado as referências feitas pelo senhor deputado Luís Martins 

sobre a questão do mundo rural, mas também sobre a gala do desporto. ---------------------------   

Sobre o protocolo com a Associação O Corvo, referida pelo senhor Deputado Francisco 

Ribeiro, disse que há situações de crise que despertam ou aceleram as resoluções dos 

problemas, o que não deixa de ser verdade, mas também recordou aquela situação dos cães, 
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a qual foi tornada pública, frisando que não houve nada a esconder, inclusive foi abordada em 

Assembleia Municipal, que na sua opinião trouxe algo extremamente positivo que foi 

despertar a comunidade. --------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que a Associação está a fazer um trabalho extraordinário e que irá ser de 

um outro nível quando se tiver o CROA a funcionar. -----------------------------------------------------   

Por fim deixou uma palavra de apreço para com a associação pelo trabalho feito, para 

com as pessoas que lá trabalham, com os mirandenses que pertencem aos órgãos sociais, que 

se empenham na pessoa da Dr.ª Celeste Cardoso, Presidente da Direção, mas há muitos outros 

rostos que estão ligados à associação. ----------------------------------------------------------------------   

Quanto à intervenção do senhor Deputado Rui Fernandes, nomeadamente sobre os 

registos fotográficos, comunicou que irá solicitar aos serviços, uma vez que a maioria deles 

está relacionada com o estaleiro, para que se possa dar o melhor seguimento aos assuntos e 

perceber com o seguimento do processo, inclusive verificar se a resolução é ou não da 

competência da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------   

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente Fernando Araújo, retribuiu as 

palavras que proferiu sobre a Feira da Caça e do Mel. Na sua opinião, a edição do Mercadinho 

de Natal está a subir de patamar de ano para ano e que irá ser um enorme sucesso e por isso 

o felicitou e a toda a equipa pelo trabalho desenvolvido, tendo sido um gosto a Câmara 

Municipal associar-se àquele evento.  ----------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Presidente da Junta de Vila Nova, referiu que mais 

uma vez Miranda do Corvo é um concelho Eco Escolas, com um Eco Agrupamento. Declarou 

que a comunidade escolar, desde professores, Juntas de Freguesia, as crianças, encarregados 

de educação, fizeram um trabalho extraordinário e a Câmara Municipal fez o trabalho que lhe 

competiu também. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Frisou que existiram algumas despesas relacionadas com o projeto, nomeadamente 

transportes, despesas de inscrição no projeto, ajuda com alguns funcionários, o que se 

traduziu numa grande cooperação entre todos os atores, desde há muitos anos, caminhando 

para um patamar de excelência no projeto Eco Escolas, um caminho de sustentabilidade e 

educação ambiental fundamental para as crianças. -----------------------------------------------------   

Relativamente às obras que estão para começar nas duas escolas da Freguesia de Vila 

Nova, referiu que ambas têm enquadramento na candidatura feita e dirigiu-se aos restantes 

Presidentes de Junta para lhes dizer que embora não haja candidatura prevista, a Câmara 

Municipal não deixará de fazer requalificação/intervenção em algumas das escolas dessas 

freguesias que tenham soluções de utilização, fator que considera importante. -------------------   
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Relativamente à escola de Vale de Colmeias, a intervenção é resultado de uma 

candidatura que resulta da tempestade Leslie, com financiamento para a cobertura e a 

Câmara Municipal pagará com fundos próprios todo o restante da intervenção. -------------------   

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

Ferreira, que começou por agradecer ao senhor presidente da Câmara Municipal pois 

cometeu um lapso por não se ter lembrado da questão relacionada com o boicote às Eleições 

Europeias por parte da população de Serpins e incorreu num erro.  ----------------------------------  

Disse que embora não percebesse porquê, o número de eleitores entre as europeias e 

as legislativas não era semelhante. Miranda do Corvo tinha perdido 500 eleitores das 

europeias de 2014 para 2019, mas no que toca às legislativas de 2015 a 2019 só perdeu 300, já 

a Lousã não perdeu eleitores.  -------------------------------------------------------------------------------  

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 -----------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento da informação do Presidente sobre a 

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

Ponto 6 - Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil - aprovação final. 

Deliberação de Câmara de 18.10.2019 ---------------------------------------------------------  

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

Municipal, que mais uma vez felicitou o senhor comandante dos bombeiros voluntários e toda 

a equipa da Câmara Municipal que participou na elaboração do Plano de Emergência de 

Proteção Civil, o qual se encontra pronto para a aprovação final. ------------------------------------   

Informou que uma vez que já foi apresentado na última Assembleia Municipal, não faz 

muito sentido uma nova apresentação.  --------------------------------------------------------------------  

Indicou que junto ao Plano está o parecer da Autoridade Nacional, o qual foi à sessão 

da Câmara Municipal e por fim à Assembleia Municipal para discussão e aprovação e caso 

exista alguma dúvida o Senhor Comandante pode esclarecer caso sejam questões mais 

técnicas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Explicou que está em causa a aprovação final do Plano Municipal de Emergência e 

Proteção Civil, atendendo aos pareceres juntos da Comissão Municipal da Proteção Civil e da 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, assim como também a recomendação da 

Autoridade de Emergência e Proteção Civil no parecer favorável e que ao fim de três anos de 

vigência o Município deverá promover algumas eventuais melhorias referenciadas e adaptá-las 

à realidade do concelho na altura. --------------------------------------------------------------------------   

Informou ainda que sendo efetiva a sua aprovação entraria de imediato em vigor, 

substituindo o anterior plano vigente.  ---------------------------------------------------------------------  
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A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil atendendo aos Pareceres juntos da Comissão Municipal de Proteção Municipal 

(CMPM) e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e dada a 

inexistência de pronúncias no período de consulta pública. --------------------------------------------  

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a recomendação da Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil (ANEPC) no seu parecer, de uma revisão intercalar ao fim de 3 

anos da sua vigência, no qual sejam considerados os comentários constantes no ponto 2 e 3 do 

referido parecer. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Participação Societária - CoimbraVita, ADR, S.A. Deliberação de Câmara 

de 18.10.2019 ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, que ainda em relação ao ponto anterior, solicitou ao Senhor Comandante dos 

Bombeiros, porque achou importante, que fosse afixado no site da Câmara Municipal, em 

substituição do anterior, o Plano aprovado.  --------------------------------------------------------------  

Relativamente ao assunto em discussão disse que foi presente em Sessão de Câmara e 

é em tudo semelhante a um outro que já foi discutido anteriormente. ------------------------------   

Informou que ainda se encontra registado no património municipal uma participação, 

residual, de 0.74%, da entidade acima referida e cujo valor de aquisição por parte do 

município tinha sido de 4.987,98 euros.  -------------------------------------------------------------------  

Esclareceu que através das publicações do Portal da Justiça e Certidão Permanente 

junta do processo, verifica-se que a entidade já foi extinta em 2016, o que em termos 

contabilísticos deverá ser considerada nas contas do município.  -------------------------------------  

Propôs então, que a Assembleia Municipal aprove, uma vez que na altura a adesão 

também foi aprovada em Assembleia Municipal, e à semelhança da Câmara Municipal, o abate 

da participação financeira e que posteriormente seja remetida aos serviços para proceder em 

conformidade.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que a Câmara Municipal investiu naquela entidade quase 5000 euros, os quais 

perdeu, mas dado que a mesma já não existe, terá de se abater no património. Informou 

ainda que não existe outra alternativa e que o mesmo não se passa com outras entidades em 

que a Câmara Municipal tem investido, nomeadamente a ERSUC e Águas Centro Litoral, as 

quais tiveram um potencial de valorização e constituíram, na sua opinião, um bom 

investimento para o município.  -----------------------------------------------------------------------------  

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

com a empresa “CoimbraVita, ADR, S.A.”, atendendo à sua extinção em 04 de janeiro de 

2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 8 - Documentos Previsionais para o ano de 2020 - Proposta de Orçamento. 

Deliberação de Câmara de 30.10.2019 ---------------------------------------------------------  

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

Municipal, que relativamente aos documentos que acompanham o processo decorrentes de 

uma obrigação legal, começou por manifestar o seu reconhecimento e agradecimento a todos 

os colaboradores, nomeadamente da área financeira pelo documento bem elaborado, nos 

termos da lei.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Transmitiu que estava presente na sala a Dr.ª Sara Rodrigues, para esclarecimento de 

qualquer questão mais técnica relacionada com o documento apresentado.  ----------------------  

Referiu que em termos de orçamento global o valor que aí aparece é de pouco mais 

de 14 milhões de euros, o que se traduz efetivamente num aumento em relação ao orçamento 

base do ano de 2019, todavia está um pouco abaixo do orçamento atual da Câmara Municipal, 

ou seja, aquele que foi objeto de reforço em termos de saldo de gerência no início do ano. ---   

Explicou que já aparece com uma dotação superior porque é no presente ano que se 

irá ter encaixes financeiros de grandes investimentos, nomeadamente dois que irão começar 

brevemente, nomeadamente o projeto da Casa Amarela que irá ter uma execução financeira 

significativa em 2020 que irá permitir ter um bom encaixe financeiro em termos de 

comparticipação comunitária de 85%, assim como o da Zona Industrial. ----------------------------   

Expressou ser um processo difícil e que presentemente está na fase de negociação de 

aquisição de terrenos, negociação essa que está a correr bem e o projeto está a ser concluído 

para ser iniciada a empreitada, embora depois da Casa Amarela. ------------------------------------   

Informou que essa é a razão por que o orçamento acaba por ter um aumento superior 

a dois milhões de euros em relação ao valor base do ano transato. Salientou que poderá dizer-

se que havendo um aumento do orçamento deverá haver um grande reforço da parte do 

investimento. Disse que era verdade que existe algum reforço, mas também existem duas ou 

três obras de grande investimento que acabam por se concentrar no ano 2020 e absorver 

quase a totalidade da verba disponível para investimento. --------------------------------------------   

Relativamente às receitas correntes, informou que está prevista ser de 9,7 milhões de 

euros, receita de capital cerca de 4,5 milhões de euros e o orçamento cerca de 14,2 milhões. 

Em termos de despesa corrente está prevista ser de 8,5 milhões e uma despesa de capital 

cerca de 5,6 milhões. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse ainda que o exercício foi difícil, nomeadamente devido ao atraso do visto do 

Tribunal de Contas, mas que deveu-se a uma derrapagem em termos de execução física de 

obra do estaleiro, um investimento superior a um milhão de euros que irá contribuir para o 

saldo de gerência muito elevado, o que não é bom. -----------------------------------------------------   
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Disse que trabalhou com a área financeira para criar mecanismos para que sejam 

minimizados aqueles impactos. ------------------------------------------------------------------------------   

Acrescentou ainda que outras obras igualmente prioritárias que podem não ter 

dotação no orçamento, irão ter esse reforço com a incorporação do saldo de gerência, que 

será significativo. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

Sublinhou que prevê um grau de execução bastante grande em termos de 

investimento para que se possa recuperar e o saldo de gerência descer para um patamar 

desejável, do seu ponto de vista, abaixo de 1 milhão de euros, o que dará um outro equilíbrio 

em termos de gestão financeira do município. ------------------------------------------------------------   

Mencionou ainda que há efetivamente um aumento de despesas correntes, fruto 

principalmente dos acordos de dívida com as Águas do Centro que se irá repercutir nas contas 

apresentadas da gestão do presente ano, mas também no ano seguinte, sendo uma das 

principais razões para aumento previsível da despesa corrente, assim como por exemplo, as 

faixas de gestão de combustível que passaram a ser uma despesa da Câmara Municipal, assim 

como os aumentos em termos do salário mínimo da função pública, os ajustes salariais que se 

fizeram no quadro dos trabalhadores, sem grandes alterações em termos do número total, o 

certo é que as despesas com o pessoal aumentaram o que acaba por contribuir para o 

aumento da despesa corrente. -------------------------------------------------------------------------------   

Disse por fim que também era apresentado a proposta do Mapa de Pessoal, as Grandes 

Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimentos, Autorização Genérica para despensa de 

autorização prévia da Assembleia Municipal para o ano de 2020, as normas de execução 

orçamental e o mapa das entidades participadas pelo município. ------------------------------------  

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

disse que relativamente à proposta de Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano 

de 2020 tinha a ver com algumas questões relacionadas com a receita. -----------------------------   

Referiu que há números que lhe causam alguma dúvida e por isso gostaria de ser 

esclarecida sobre esses mesmos valores e por outro lado também existem algumas 

considerações que gostaria de fazer tendo em conta algumas matérias plasmadas. --------------   

Sublinhou que que não percebe a rúbrica dos impostos indiretos que tem a ver com a 

classificação orçamental relativamente a loteamentos e obras. --------------------------------------   

Denotou que há uma previsão de receita de 19.470 euros e tendo em conta esse fato, 

chegou à conclusão de que se forem cobradas uma média de 2500 euros em taxas de 

construção, em Miranda do Corvo equivalia aproximadamente à construção de mais ou menos 

7 habitações, ou seja, Miranda do Corvo não está no rumo certo e não é atrativa para a 

construção de habitação própria. ----------------------------------------------------------------------------   
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Já no que diz respeito à despesa, verificou que existe despesa com aquisição de bens 

e serviços, com estudos, pareceres, projetos e consultadoria e relativamente aquela 

classificação orçamental há uma quantia de 76.500 euros, pelo que solicitou esclarecimentos 

sobre se a avença com a sociedade de advogados já foi reajustada. ---------------------------------   

Já relativamente às águas residuais, declarou perceber que o valor é bastante 

diminuto o que supõe que não vá existir um incremento no que diz respeito à execução de 

saneamento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na questão do somatório dos totais de despesas verificou novamente que a prioridade 

é efetivamente a despesa corrente em detrimento da despesa de capital e obviamente são 

valores percentuais que remontam a 2015, valores que já são de 66% de despesa corrente 

contra 51% de despesas de capital levando a um valor de 15% inferior de uma matéria 

relativamente à outra. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Realçou que relativamente à taxa variável do IRS, e quem se lembra das suas 

intervenções recorda que sempre foi contra o avançar da aplicação da taxa máxima porque 

afinal quem paga são os mais ricos. -------------------------------------------------------------------------   

Salientou que a justificação que sempre lhe foi dada é que aqueles valores serviam 

para fazer cumprir o protocolo com os Bombeiros Voluntários e com o Fundo de Emergência 

Social, mas que os dois valores somados, ainda assim, atingem valores inferiores à previsão da 

receita com a participação variável no IRS no ano 2020, o que a leva a crer que o município 

poderia ter sido um pouco mais amigo das famílias mirandenses. ------------------------------------   

Relativamente às GOP verificou que efetivamente, tirando um ou outro aspeto, ou 

uma ou outra ação, as ações que tinham início no ano de 2019 e algumas em 2020, o que é 

certo é que há algumas que já têm algum tempo, designadamente o Jardim da Paz, que é 

uma ação de 2009 e portanto queria saber se aquela previsão das GOP é ou não para 

executar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Indicou que há um total de investimento previsto para o ano de 2020 de 511 mil euros 

e todos sabem que é uma ação que vem de 2009, portanto questionou porque consta aquela 

rubrica naquele documento e qual é o ponto de situação da obra. -----------------------------------   

Frisou que a outra ação relacionada com a mobilidade urbana sustentável, prevista 

ser criada no ano de 2020, englobava várias ações e com financiamento não definido, por isso 

solicitou saber qual é o objetivo e qual é a previsão de execução da mesma por parte do 

executivo municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que com algum espanto continua a verificar que relativamente ao saneamento a 

previsão em GOP da despesa é de 640 mil euros, valor que lhe parece manifestamente 

pequeno face aquilo que ainda cumpre ao nível de saneamento, fazer no concelho. -------------   
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Relativamente à outra ação que tem a ver com Semide e que diz respeito à 

requalificação do antigo Passal do Mosteiro de Semide, verificou que o município 

praticamente desistiu da obra, a não ser que o que falta realizar seja muito pouco uma vez 

que tem apenas uma previsão de 1000 euros. -------------------------------------------------------------   

Já relativamente ao CROA e tal como o senhor Presidente disse, salientou ser um 

projeto para avançar e notou com agrado que consta um financiamento para o ano de 2020 de 

150 mil euros, por outro lado, relativamente à Casa Amarela - Escola de Talentos é uma ação 

já inscrita nas GOP do ano 2015, é um projeto que continua por contemplar, mas que o 

Senhor Presidente garantiu que ia arrancar. --------------------------------------------------------------   

No que dizia respeito à reabilitação da piscina municipal no tocante à eficiência 

energética, mas que era uma ação de 2015 com um investimento total de 626 mil euros, 

questionou se existe candidatura ou não, uma vez que é também um investimento avultado e 

se a previsão das OP, que já vinha de 2015 é ou não para executar no ano seguinte. -------------   

Já relativamente às funções sociais e ao apoio às atividades desportivas verificou 

também que a rubrica se encontra dotada com 143 mil euros o que significa que o apoio à 

atividade desportiva irá continuar, o que lhe pareceu muito bem. -----------------------------------   

No que diz respeito à ampliação e requalificação da zona industrial de Miranda do 

Corvo, matéria sobre a qual tinha tido oportunidade de questionar o Senhor Presidente, 

verificou tratar-se de uma ação de 2014, efetivamente também já tinha uma dotação, 

inclusivamente com financiamento já definido de 1.088.347 euros, sendo que o investimento 

total era mais do dobro, provavelmente haveria lugar a uma explicação por parte do Senhor 

Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Com relação à reabilitação das pontes, é um aspeto muito importante pois existiu um 

estudo relativamente à condição das pontes do concelho e efetivamente aquele montante 

pareceu-lhe pequeno, são 178 mil euros, contudo o estudo feito por técnicos da Câmara assim 

como a sua previsão orçamental, pelo que solicitou que o Senhor Presidente falasse sobre se o 

montante é ou não suficiente tendo em conta que é uma questão de segurança. -----------------   

Por fim, referiu o apoio às Juntas de Freguesia que considera pertinente e terminou 

referindo que segundo a sua análise se trata de um documento parco, mais não faz do que 

repetir ações há muito previstas nas GOP em orçamento, mas que é obviamente e certamente 

terá de ser sujeito a uma explicação que pediu que o Senhor Presidente fizesse. -----------------   

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

que começou por dizer que após o elencar de obras e investimento previsto nas GOP 

apresentado pela Senhora Deputada na sua intervenção anterior, e embora algumas já 

apresentadas em anos anteriores, a bancada do Partido Socialista regozija-se com o 
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desbloquear da situação das obras do estaleiro da zona industrial, a classificação da Casa 

Amarela, do CROA, da renovação e melhoria das condições da Piscina Municipal, entre muitas 

outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Manifestou que não havia necessidade de repetir novamente todas as rubricas, mas o 

documento ia ao desencontro daquilo que o executivo é acusado, que talvez as coisas não 

aconteçam com a celeridade que muitos gostariam, mas espera que algumas das obras 

elencadas sejam uma realidade nos anos seguintes e por isso congratulou-se com o documento 

apresentado e por isso o iriam votar favoravelmente. ---------------------------------------------------    

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

Municipal, que começou por dizer, sobre a receita da rúbrica de taxas, acredita que ela iria 

ser muito superior, uma vez que elas têm vindo a crescer nos últimos anos, algo que poderia 

ser corrigido ou validado pela Dra. Sara, e que tem a ver com o critério de inscrição das 

mesmas, não se podendo inscrever mais do que a média dos dois últimos exercícios, ou seja, 

anos em que o país se encontrou numa fase de recuperação económica, mas vinha-se a 

assistir a um aumento significativo de execução orçamental e que estaria perto dos 40 mil. ---   

Sublinhou que a lei das finanças locais obriga a inscrever a média dos últimos dois 

exercícios e não mais que isso, numa fase de crescimento económico e de aumento do 

número de obras e de licenciamentos, que são visíveis, nas ruas começam a surgir muitas 

obras, quer de investidores privados, empresas ou de particulares, garantindo que a execução 

daquela rubrica irá ficar muito acima do valor já orçamentado.  -------------------------------------  

Relativamente à despesa e em particular à Sociedade de Advogados confirmou que 

termina em dezembro e explicou que se trata de uma sociedade com duas componentes, 

contencioso e processos de contraordenação e que foi aprovado em Sessão de Câmara, uma 

informação dos serviços para a contratação de juristas, colmatando assim esta lacuna. ---------   

Frisou que um dos juristas está afeto ao Julgado de Paz e às contraordenações, ainda 

numa fase de adaptação, sendo ele que inicia já todos os novos processos, articulado com o 

jurista externo. Uma vez que a prestação de serviços termina em finais de dezembro, irá ser 

renovada, mas só com a componente de contencioso, de pareceres jurídicos e não com a 

parte relativa às contraordenações. ------------------------------------------------------------------------   

Sobre o Jardim da Paz, informou que é um assunto que está a ser tratado pela 

sociedade de advogados porque o empreiteiro não retomou a obra, já que tem vindo a 

solicitar um valor astronómico, chamado reequilíbrio financeiro, um valor que é 

sensivelmente um aumento de 60, 70% do valor inicialmente contratado e que a Câmara 

entende que não o deve fazer, irá certamente para via judicial e abrir novo procedimento. ---   
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Sobre o PAMUS, Mobilidade Urbana Sustentável, disse que existe um plano de ação 

para mobilidade urbana sustentável, um projeto da CIM da Região de Coimbra, uma 

candidatura intermunicipal a que todos os municípios “vão beber” com ações diversas 

inscritas nas GOP, ciclovias entre outras, relacionadas com a mobilidade urbana sustentável e 

Miranda do Corvo não pode perder essa oportunidade, pelo que tem no âmbito dessa 

candidatura algumas intervenções previstas.  -------------------------------------------------------------  

Referiu que é uma candidatura que está atrasada, mas com as verbas acauteladas 

para execução ainda no atual quadro comunitário.  -----------------------------------------------------  

Salientou que os quadros comunitários têm sempre uma derrapagem e que quer no 

anterior quer no atual, a regra é de que será um ano mais três, ou seja, a execução financeira 

completamente fechada terá de ocorrer até 2023.  -----------------------------------------------------  

Explicou que o próximo quadro de 2020/2027, já em fase final de negociação, em vez 

de poder ir até 2030 em termos de execução, irão impor que seja até 2029, o que trará 

muitas limitações em termos de encerramento dos processos, não apenas de execução, mas 

de tudo o que o envolve. --------------------------------------------------------------------------------------   

Quanto à requalificação do Passal informou que tal como muitas outras obras, está 

com uma dotação residual, uma vez que ainda não há o projeto de execução, apenas um 

esboço. Sublinhou que existem outras condicionantes, não há condições de projeto, de 

protocolos com a fábrica da igreja, com alterações ao projeto/estudo inicial por parte do 

pároco, mas claro que quando estiver consolidado e existir disponibilidade financeira com a 

incorporação do saldo de gerência, terá todo o gosto em reforçar a dotação para o valor 

correto assim como para outras, nomeadamente o saneamento. -------------------------------------  

Sobre o CROA, informou que a situação é diferente: o projeto está a ser ultimado e a 

ser desenvolvido em outsourcing, é um projeto bem concebido com dimensionamento para 

funcionar durante muitos anos, com um horizonte de pelo menos de 20 anos para satisfazer 

todas as necessidades, cumpre todos os requisitos legais e prevê-se iniciar a obra no ano 

seguinte e terminá-la uma vez que é uma obra mais simples e sem grande complexidade. -----   

Relativamente à Casa Amarela, transmitiu que está a decorrer o concurso, pelo que 

em breve estará em fase de adjudicação, seguindo-se depois todos os procedimentos legais 

nomeadamente o visto do Tribunal de Contas e a consignação. Informou ainda que a previsão 

para arranque da obra está apontado para março. -------------------------------------------------------   

Sobre a piscina municipal, expôs que também se trata de uma candidatura no âmbito 

da CIM Região de Coimbra e que está com atrasos muito significativos. A título de exemplo, 

referiu que a candidatura foi submetida há cerca de um ano e ainda não obteve resposta. -----   
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Disse também, relativamente à reabilitação das pontes, que o valor de 178 mil euros 

é apenas para uma obra, no caso é a ponte da Trémoa em parceria com o Município de 

Coimbra uma vez que a mesma se encontra metade para cada lado dos dois concelhos. --------   

Esclareceu que foi em devido tempo protocolado com o Município de Coimbra, que 

Miranda do Corvo executaria a obra e depois todos os custos serão ressarcidos pelo Município 

de Coimbra à luz do protocolo. Informou que no caso específico foi lançado o concurso, com 

um valor base à volta dos 100 mil euros, mas que ficou deserto, uma vez que as propostas 

recebidas eram superiores e por isso não houve adjudicação. Transmitiu que em articulação 

formal com o Município de Coimbra, entendeu-se que, e devidamente fundamentado, 

aumentar o valor base da obra para 178 mil euros já incluía o IVA, logo iria a concurso por 150 

mil euros.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que é intenção lançar o concurso para que a obra seja executada 

imperiosamente no verão seguinte. Reconhece, no entanto, que há outras pontes no concelho 

que podem necessitar de uma intervenção, mas que estejam no estado avançado de 

degradação como a da Trémoa, provavelmente não existem, e não só em termos de 

degradação, mas em termos de largura. Frisou que no momento há um grande 

estrangulamento da mesma e com as obras irá ficar mais larga, podendo assim cruzar-se dois 

automóveis, o que não acontece até ao momento. ------------------------------------------------------   

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

Bancada do PPD-PSD/CDS-PP, do Deputado da CDU e com os votos favoráveis da bancada do 

Partido Socialista e do Presidente da Assembleia Municipal, os documentos previsionais que 

contemplam a proposta de orçamento municipal para 2020 e as grandes opções do plano, bem 

como todos os elementos e documentos anexos, designadamente a autorização genérica para 

a assunção de compromissos plurianuais, Mapa de Pessoal para 2020 e respetivas propostas. ----  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Nuno Lopes, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou a seguinte declaração de voto: --------   

“Senhor Presidente e caros vereadores ao analisar a vossa proposta de orçamento 

para o ano de 2020 consideramos, novamente, tratar-se de um projeto pouco ambicioso e até 

irresponsável onde não é dado espaço à construção de um futuro promissor para Miranda do 

Corvo e para os mirandenses. --------------------------------------------------------------------------------   

A proposta aqui apresentada é um mero rol de intenções desajustadas da realidade 

onde saltam à vista um conjunto de promessas de investimentos que se arrastam á anos e 

onde se percebe facilmente uma gritante falta de visão e estratégia. -------------------------------   

No entender do PSD e tendo por base aquilo que vemos, aquilo que as pessoas nos 

transmitem e os dados estatísticos que vão sendo publicados a realidade exige que as 
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prioridades do nosso concelho se pautem por três pilares de sustentabilidade e crescimento, 

emprego, família e turismo. ----------------------------------------------------------------------------------    

O PSD acredita que Miranda do Corvo tem desaproveitado um conjunto de condições 

altamente favoráveis em que nos afirmemos como um local de excelência para viver, visitar e 

investir. No capítulo do emprego consideramos como prioridade a promoção ao investimento, 

não nos referimos apenas à atração de novos projetos, mas também, e com destaque, ao 

apoio daqueles que já cá investem. Como?  ---------------------------------------------------------------  

Primeiramente atuando no setor da indústria criando e estruturando o parque 

empresarial de Lamas. -----------------------------------------------------------------------------------------   

O primeiro motivo será óbvio, pela localização e pelos ótimos acessos consideramos 

esta a nossa maior potencialidade para atrair mais empresas, incrementar a capacidade 

competitiva, criar economia de escala e promover o emprego. ---------------------------------------   

Entendemos que este é o ponto industrial que servirá de alavanca para o 

desenvolvimento do tecido empresarial de Miranda do Corvo tornando-nos mais competitivos, 

para vós e em contraste não merece sequer uma rúbrica nas GOP. ----------------------------------   

Em segundo lugar e porque a indústria não é a única solução para criar emprego, 

entendemos ser essencial a aposta no comércio tradicional, incentivos ao consumo, 

divulgação, promoção e eventos. ----------------------------------------------------------------------------   

É urgente trabalhar no sentido de criar uma correlação positiva entre a procura e a 

oferta mirandense. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Ainda no capítulo do investimento entendemos como fundamental que o município 

funcione como elemento provocador do investimento privado transformando-se em fator de 

união e incentivo a todos os investimentos privados sem nunca esquecer o papel decisivo das 

instituições do terceiro setor, associações locais, clubes desportivos, culturais e organizações 

cívicas. Por último importa não esquecer a necessidade urgente de proteção de património 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O concelho precisa obrigatoriamente de investimento público capaz de estimular a 

nossa economia e ao mesmo tempo o degradado estado de vários elementos do edificado 

municipal adquiridos por esta autarquia, exigem uma rápida ação de requalificação assente 

em projetos que se coloquem ao serviço da população. ------------------------------------------------   

Em segundo lugar, no que respeita às famílias é crucial multiplicar esforços para a 

fixação/captação das mesmas no nosso concelho. Para o PSD urge a criação de um plano de 

resposta às necessidades de habitação de Miranda do Corvo. A urgência aumenta quando há 

promessa de mais uma via de comunicação para 2021. -------------------------------------------------   
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Desenganem-se aqueles que acham que o Metrobus, por si só, é condição suficiente 

para transformar o concelho numa opção de escolha para viver. É condição necessária mas 

não é condição suficiente. ------------------------------------------------------------------------------------   

É por isso essencial que a implementação seja acompanhada por um projeto 

estratégico que estabeleça e garanta qualidade de vida para quem se quiser aqui fixar. À 

falta dessa resposta corremos o risco de acontecer com o Metrobus aquilo que acontece com 

a A13. Um ótimo instrumento de desenvolvimento e diferenciação que continua a ser 

desprezado e mal aproveitado. ------------------------------------------------------------------------------   

A tudo isto acrescentamos e apresentamos como cruciais a criação de incentivos 

fiscais e de promoção da natalidade renovados e competitivos, a construção e manutenção de 

espaços verdes e parques infantis, a melhoria constante do entretenimento e divertimento, a 

colocação da cultura e da música nas ruas e tudo isto permitirá certamente que Miranda seja 

um concelho onde se goste realmente de viver. ----------------------------------------------------------   

Por fim, o turismo. Somos possuidores de um ativo inesgotável e ímpar que poderia 

ser um pilar de desenvolvimento do nosso concelho caso, este executivo, se preocupasse em 

projetar aquilo que realmente é. ----------------------------------------------------------------------------   

A falta de interesse da promoção do nosso património é óbvia se compararmos o que 

concelhos vizinhos como o da Lousã gasta anualmente na promoção do turismo, cerca 30 mil 

euros enquanto nós apenas 12.  ------------------------------------------------------------------------------  

Será que nós somos mais conhecidos do que a Lousã? -----------------------------------------   

Hoje em dia é essencial a criação de uma oferta diversificada onde imperem as 

múltiplas experiências de quem nos visita. Há que criar pontos de interesse e interpretação 

ao longo de todo o concelho promovendo o turismo natureza, a serra, o parque biológico, os 

trilhos, o Gondramaz. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Promovendo o turismo religioso como o Calvário, o Senhor da Serra, a Senhora da 

Piedade e o Templo e até mesmo o turismo de caráter património, a própria vila em si ou o 

Mosteiro de Semide, convidando assim a quem nos visita a percorrer cada canto e recanto de 

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

É essencial que se contemplem estas oportunidades com uma forte promoção dentro e 

fora de fronteiras, não chega atrair pessoas que passam na rotunda da Portela. Para terminar 

relembramos que nós todos temos o mesmo denominador comum: ver esta terra desenvolver-

se e criar ótimas condições para quem cá vive e para quem cá trabalha. ---------------------------   

Do que depender de nós, enquanto oposição, cá estaremos dando ideias e sugestões, 

criticando de forma construtiva quando acharmos que o caminho defendido por vós não é o 

caminho certo para Miranda do Corvo. ---------------------------------------------------------------------   
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Respeitamos o voto popular que permitiu a constituição desta maioria na condução 

dos destinos concelhios, abstemo-nos nesta votação com a esperança de que da justa análise 

dos nossos alertas e sugestões nasça uma Miranda melhor”. -------------------------------------------  

Quando os trabalhos iam neste ponto, o Presidente da Assembleia Municipal colocou à 

votação a continuidade dos trabalhos apos as 24 horas. ------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade. ---------------------------------------------  

Ponto 9 - Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2019 - Proposta n.º 

67.P/2019. Deliberação de Câmara de 15.11.2019 ------------------------------------------  

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

Municipal, que informou que a proposta apresentada teve a devida fundamentação por parte 

dos serviços, assenta na necessidade que foi identificada na unidade orgânica da divisão do 

Desenvolvimento Social, nomeadamente de incluir um novo assistente técnico e também dois 

assistentes operacionais para o Núcleo da Infraestruturas e Ambiente. Referiu ainda que a 

alteração que está em causa é apenas essa e que se trata de uma alteração ao mapa de 

pessoal ainda para o ano em curso. -------------------------------------------------------------------------  

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

Bancada do PPD-PSD/CDS-PP e com os votos favoráveis do Deputado da CDU, dos Deputados 

da bancada do Partido Socialista e do senhor Assembleia Municipal, a Alteração ao Mapa de 

Pessoal para o ano de 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Alteração à 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Miranda do Corvo. 

Deliberação de Câmara de 15.11.2019 ---------------------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por dizer que o documento reflete a versão final de uma 1ª 

alteração à 1ª revisão do Plano Diretor Municipal de Miranda do Corvo e que de resto já tinha 

estado na Assembleia Municipal, seguiu todas as fases até que, recentemente, foi objeto de 

publicação no DR, discussão pública e ata de reunião por conferência procedimental por parte 

da CCDRC, as quais se prendem com alterações no próprio texto articulado em termos de 

regulamento e não em termos de zonamentos e de condicionantes. ---------------------------------   

Frisou que estava presente todo o processo para aprovação e que se aprovado pela 

Assembleia Municipal, será objeto de publicação em DR para que possa entrar em vigor a 

alteração em questão. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Indicou que pode ainda haver a necessidade de fazer mais alguma revisão tendo em 

vista os interesses do município a curto prazo, no presente mandato ou no próximo, 

nomeadamente no que toca à questão de Lamas, pois pode haver necessidade de o fazer em 

termos urbanísticos e tomar alguma decisão a esse nível. ----------------------------------------------   
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Rita Santos, que 

começou por dizer relativamente à intervenção do Senhor Presidente, que se confirma pela 

aplicação da Lei 31/2014, a nova lei de bases da política dos solos bem como o DL 80/2015, 

efetivamente irá ser necessário fazer uma alteração por adaptação tendo em conta que a 

classificação como solo urbanizável iria cair.  ------------------------------------------------------------  

Frisou que, embora em Miranda do Corvo seja pouca extensão, na zona da Estrada 

Real há uma parte que é solo urbanizável e por isso deixou a achega que, embora se possa 

fazer a alteração por adaptação que é algo mais simples, as alterações têm de ser operadas 

porque se assim não for a classificação e zono urbanizável vai cair e ficar rural e poderá 

colocar em questão, designadamente a elaboração de um plano de pormenor que para aquela 

zona sabe que está prevista, caso a desclassificação como REN avançar.  --------------------------  

Deixou aquela nota porque acha que todos têm o dever de ler os documentos e dar 

contributos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a versão final da 1.ª alteração à 

1.ª revisão do Plano Diretor Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e 

Infrações Conexas. Deliberação de Câmara de 15.11.2019 --------------------------------  

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

Municipal, que começou por dizer que o referido documento já tinha sido aprovado em sessão 

de Câmara. Disse que acompanhou de perto a elaboração do documento e foi na íntegra 

coordenado, executado, reduzido a escrito pela Dr.ª Marilene, presente na sessão, a quem 

agradeceu e reconheceu publicamente todo o trabalho feito. -----------------------------------------   

Assegurou que sabe que foi um trabalho difícil, que exigiu uma articulação muito 

importante com todos os parceiros das unidades orgânicas da Câmara Municipal e gabinetes, 

de modo a que depois pudesse ser presente em Assembleia Municipal para aprovação. ----------   

Referiu que se trata de um projeto de plano de prevenção de riscos de gestão 

incluindo os de corrupção e infrações conexas, não se pretendendo que seja apenas um plano, 

mas que seja também executável, pois prevê a elaboração de relatórios periódicos. ------------   

Declarou ainda que caso o plano for aprovado, terá de ser designado pelo Presidente 

da Câmara um técnico superior para elaborar o relatório, uma vez que o mesmo já irá vigorar 

um mês no ano de 2019, dando lugar a um relatório de aplicação do plano, a acontecer 

também nos anos seguintes. ----------------------------------------------------------------------------------   

Por fim referiu que caso haja quaisquer dúvidas sobre o documento, a Dr.ª Marilene, 

presente na sessão esclareceria----------------------------------------------------------------------------- .  
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A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Plano de Prevenção de Riscos de 

Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, o qual entrará em vigor no mês de 

dezembro de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar que o Técnico a designar pelo Presidente da 

Câmara Municipal, para realização do relatório, apenas ocorra no final do ano de 2020, dado 

que o presente Plano apenas irá vigorar um mês no ano de 2019. ------------------------------------   

Ponto 12 - Alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e Outras Receitas do 

Município de Miranda do Corvo - Tarifas de abastecimento de águas, saneamento 

de águas residuais e gestão de resíduos urbanos: proposta de projeto. Deliberação 

de Câmara de 15.11.2019 -------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, que o salientou que o documento é um pouco extenso, nomeadamente no que 

toca à sua fundamentação técnica, económica e financeira e foca essencialmente a 

atualização de uma taxa que já foi objeto de introdução no ano transato. -------------------------   

Recordou que na revisão do tarifário feito no ano anterior existiram alguns 

ajustamentos, um deles teve a ver com a taxa fixa, que todos pagam ainda que não haja 

consumo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu que há alguns anos atrás houve uma subsidiação de 50% dessa taxa fixa, 

decorrente da recomendação/exigência legal da ERSAR de ajustamento dessa taxa e o que foi 

decidido no ano anterior foi de que se iria fazer um ajustamento, comunicado à ERSAR e 

devidamente fundamentado, para que não fosse repentino e acontecesse de forma gradual 

em três anos. Estava-se no segundo ano de ajustamento e terminaria no ano seguinte essa 

subsidiação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Bancada da CDU, nove abstenções dos Deputados da Bancada do PPD-PSD/CDS-PP e com os 

votos favoráveis dos Deputados da bancada do Partido Socialista e do senhor Assembleia 

Municipal, o Projeto de alteração ao Regulamento de taxas, preços e outras receitas do 

Município de Miranda do Corvo – no que diz respeito às Tarifas e taxas de abastecimento de 

águas, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos (registo 18624 de 

04.09.2019), bem com aprovar a respetiva fundamentação económico-financeira (anexo ao 

registo 18466 de 03.09.2019). --------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 13 - Da Junta de Freguesia de Vila Nova, a solicitar a reformulação do 

Protocolo Museu Serra de Vila Nova. Deliberação de Câmara de 15.11.2019 ---------  

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

Municipal, que começou por recordar que o projeto é um sonho da freguesia, um 
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equipamento fundamental para a freguesia de Vila Nova, já aprovado em termos de protocolo 

nos órgãos municipais. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Frisou que teve algum atraso em termos de execução uma vez que o projeto ainda 

não estava concluído e havia necessidade de o reformular. --------------------------------------------   

Informou que a reformulação em termos de aperfeiçoamento de regras, do 

acompanhamento da Câmara em termos técnicos e em termos de execução financeira para 

que a Junta de Freguesia consiga depois ter a disponibilidade financeira para esse 

acompanhamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Esclareceu que o processo foi articulado com o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia que solicitou a reformulação da deliberação anterior, e teve de vir à Assembleia 

Municipal uma vez que também foi aprovado o protocolo. ---------------------------------------------  

Salientou que se trata de um pedido da Junta de Freguesia, mas com o compromisso 

de no primeiro trimestre do ano de 2020, de forma articulada, fazer-se a reformulação do 

protocolo com a mesma verba, para depois seguir todos os canais para aprovação e entrar em 

vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Por fim, informou que entrará em vigor quando a obra estiver para começar, sendo 

que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia tem a ambição de começar a obra e concluí-la 

ainda no seu mandato pois é um equipamento muito importante para a Freguesia. --------------   

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

começou por dizer que aquele assunto foi introduzido como se tratando de uma obra que 

corresponde a um sonho do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova, e 

certamente de toda a população. Um sonho que já ia, não se tornando um pesadelo, mas um 

bocadinho atrasado. --------------------------------------------------------------------------------------------    

Referiu que relativamente àquela nova deliberação compreende que assim é, porque 

efetivamente trata-se de um protocolo que tem uma previsão de execução e montantes 

associados que terminarão no final do ano de 2019. -----------------------------------------------------   

Assegurou que compreende a introdução daquele ponto na ordem de trabalhos, não se 

trata certamente de uma revogação da deliberação anterior, mas apenas de uma alteração, 

designadamente ao nível da sua calendarização. ---------------------------------------------------------    

Denotou que o senhor Presidente tratou a questão como um atraso relativo ao fato do 

projeto ainda não estar concluído e que prevê que o referido protocolo seja reformulado no 

primeiro trimestre do ano seguinte, portanto perguntou porquê esse tempo todo, ou seja, 

percebeu o que diz respeito ao projeto, mas relativamente à reformulação do protocolo 

parece-lhe não haver razão nenhuma que se tenha de esperar tanto tempo. ----------------------   
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Miguel 

Ferreira, que começou por dizer que gostaria de sinalizar que naquele momento se estava a 

assistir, não no ponto em discussão, mas em tudo o que ele representa e é tudo aquilo que se 

critica na política quando são oposição. -------------------------------------------------------------------   

Acrescentou que está-se a um ou dois meses de eleições e fez-se aquela promessa, 

vai-se fazer um pavilhão em Vila Nova, calha bem na altura, a coisa é gira de se dizer, as 

pessoas de lá, quem sabe uma freguesia altamente favorável ao atual executivo municipal ou 

ao partido que o domina irão ficar satisfeitas e assim se tinha feito. --------------------------------    

Referiu que passaram mais dois anos e o que se tem para dar é um novo protocolo 

porque nada é para fazer. ------------------------------------------------------------------------------------    

Terminou dizendo que ia deixar a sua aposta e queria ver se até ao final do mandato 

vai haver o tal pavilhão, ou será uma nova revisão do protocolo a acontecer lá para o final do 

próximo verão. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, que o Protocolo, aprovado em 

reunião de câmara do dia 23 de junho de 2017 e Assembleia Municipal de 30 de junho de 

2017, seja considerado sem efeito e que se realize novo Protocolo no primeiro trimestre do 

ano de 2020, dado que os termos que constam no mesmo, designadamente as datas previstas, 

já não têm qualquer correspondência com a realidade, dado os atrasos verificados na 

execução e concretização do projeto. ----------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Lançamento da derrama a cobrar no ano de 2020: proposta n.º 

49.P/2019. Deliberação de Câmara de 15.11.2019 ------------------------------------------  

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

Municipal, que transmitiu que em termos do ponto em discussão foi apresentado na sessão de 

Câmara num contexto em que a taxa de derrama proposta para empresas com um volume de 

negócios acima dos 150 mil euros é de 1,5% e para as empresas que têm um volume de 

negócios até 150 mil euros a taxa, depois de uma intervenção dos senhores vereadores da 

bancada do PSD, chegou-se a um acordo e ia aplicar-se só de 0,1%. ---------------------------------   

Recordou que no ano anterior houveram algumas situações de incentivo, 

nomeadamente não 0,1% mas tinha-se isenção; no ano anterior não se tinha 1,5% mas 1,1% 

mas acontecia que a lei tinha mudado e obrigava, apesar de uma certa flexibilidade de se 

poder escolher setores de atividade que tenham isenções ou reduções significativas, porém, 

para que tal fosse feito, a Assembleia Municipal mediante proposta da Câmara Municipal teria 

de elaborar e aprovar um regulamento que demorava meses, ou seja, tinha-se uma janela de 

nove meses para trabalhar na Câmara Municipal e posteriormente levar à Assembleia 
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Municipal em tempo, para que se possa introduzir novamente as alterações que no passado 

eram possíveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Explicou que têm duas opções: ou aplica-se a taxa de 1,5% ou não, o que não é justo 

para os microempresários e dentro dessa decisão é que se pode promover redução até aos 150 

mil euros, decidindo-se pelo valor simbólico de 0,1% sendo que não pode ficar a isenção, ou 

seja, não há enquadramento legal sem existir o tal regulamento, bem fundamentado com as 

isenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Frisou que o panorama legislativo mudou, e para qualquer dúvida a Dr.ª Marilene 

presente na sessão poderia explicar, uma vez que acompanhou o processo. -----------------------  

Esclareceu que após negociação na Câmara Municipal foi votada por unanimidade de 

todos os presentes e resultava na versão final de uma proposta dos senhores vereadores 

eleitos pela coligação na Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------   

Terminou explicando que acima dos 150 mil euros aplica-se a taxa de 1,5%, pequenos 

empresários até um volume de negócios até 150 mil euros apenas 0,1%. Deu como exemplo 

uma empresa com um volume de negócios de 100 mil euros e lucro de 20 mil euros, pois são 

empresas com pequenas margens de lucro, irá paga 20 euros de derrama, se fosse 1,5% 

pagaria 15 vezes mais, o que teria algum peso numa microempresa, estava-se portanto a falar 

de uma taxa quase nula.  -------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, ao abrigo da alínea c), do n.º 1, do 

artigo 33.º e da alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º, ambos do Regime Juridico das Autarquias 

Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a fixação da taxa de derrama 

reduzida para os sujeitos passivos com um volume de negócios até 150.000,00 euros, em 0,1%; 

e fixação da taxa de derrama, para os restantes sujeitos passivos, em 1,5%, de acordo com o 

disposto legalmente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Ricardo Soares, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou a seguinte declaração de voto: --------   

“Os deputados do PPD/PSD votam favoravelmente a proposta aprovada na reunião 

ordinária da Câmara Municipal em 15 de novembro relativa ao lançamento da derrama a 

cobrar no ano de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------   

Mas, este voto favorável, não nos impede de deixar alguns reparos ao executivo 

municipal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A proposta em votação mais não é do que um mal menor. -----------------------------------   

A incapacidade demonstrada pela autarquia em rever o Regulamento de Apoio ao 

Investidor – que tantas e tantas vezes foi prometido – limita a utilização livre deste 

importante instrumento de atração de novas empresas. ------------------------------------------------    
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Não basta, e passo a citar, dizer que “O Município de Miranda do Corvo reforça o 

compromisso com o tecido económico de manter no curto e médio prazo medidas de 

incentivo às empresas, prevendo elaborar o referido regulamento que possa contemplar as 

isenções totais e parciais para que cumprindo com todos os trâmites legais se possa encontrar 

em vigor no próximo ano, consubstanciando dessa forma um instrumento de atração de novos 

postos de trabalho…”. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Na verdade, não fosse a intervenção dos vereadores do PSD e a realidade que sairia da 

proposta inicial desta autarquia seria bem pior e mais agravada para as empresas 

mirandenses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

É urgente agir.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Para o PSD, em 2020 e nos anos vindouros, a atração de investimento tem de ser 

absolutamente prioritária. ------------------------------------------------------------------------------------   

Este ano os deputados do PPD/PSD votaram favoravelmente esta proposta, mas 

deixamos o aviso de que para o ano só haverá um voto favorável desta bancada se o 

regulamento de apoio ao investidor tiver sido revisto e a proposta de então for clara e 

inequívoco no apoio forte às empresas mirandenses e na atração de novos investidores. --------   

Pela bancada do PPD/PSD – -------------------------------------------------------------------------   

Ricardo Soares” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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 quatro 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 

 

_____________________________________________ 

(Sónia Clarinda Paiva Carvalho Cancela) 

 

2.º Secretário 
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____________________________________________ 

(Eng.º Tec. António Salgueiro dos Santos) 

 

 


