
 

 

      

Ata 30-12-2019  
Nº 7  

1 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA 

DO CORVO, REALIZADA DIA 30-12-2019  

 

Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove reuniu 

Extraordinariamente 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 - Proposta de Empréstimo Médio e Longo Prazo para substituição de dívida 

referente ao Acordo de Regularização de Dívida celebrado no âmbito do Decreto-

lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, com as Águas do Centro Litoral: Proposta n.º 

92.P/2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - Aquisição por compra de prédio rústicos art.º 24229.º e 24230.º de 

Miranda do Corvo, para o alargamento da Zona Industrial da Pereira: Proposta n.º 

94.P/2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 3 - Plano Municipal para a Igualdade de Género - nomeação dos 

representantes da Assembleia Municipal -------------------------------------------------------  

Ponto 4 - Acordo de financiamento das atividades exercidas ao abrigo dos 

Contratos Interadministrativos de delegação das competências dos municípios 

enquanto Autoridade de Transportes -----------------------------------------------------------  

Ponto 5 - Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e o 

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

Ponto 6 - Apreciação e discussão de Moção sobre o Hospital Compaixão ---------------  

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.  ------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de substituição de 

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

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

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

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

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

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

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

- Deputado Ruben Jordão Soares Fernandes, sendo substituído por Carlos Miguel 

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

- Deputado Carlos Alberto Marta Ferreira, sendo substituído por Mário Sol Verdial 

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

A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos seguintes pedidos de suspensão de 

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

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

- Deputado Carlos Simões da Silva, sendo substituído por José Miguel Ramos Ferreira; -  

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 - Proposta de Empréstimo Médio e Longo Prazo para substituição de dívida 

referente ao Acordo de Regularização de Dívida celebrado no âmbito do Decreto-

lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, com as Águas do Centro Litoral: Proposta n.º 

92.P/2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que depois de cumprimentar todos os presentes, esclareceu que o documento 

proposto para aprovação se prende com um proposta de empréstimo a médio e longo prazo 

para substituição de divida referente ao acordo de regularização de dívida celebrado no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, com as Águas do Centro Litoral. -----------  

Recordou que foram efetuados dois acordos: um de valor superior, e um segundo que 

se prende com as dívidas mais recentes e que foi celebrado ao abrigo do Decreto-Lei já 

mencionado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que a taxa de juro que foi estabelecida nessa altura, era uma taxa bastante 

elevada e o prazo foi a 15 anos, sendo que presentemente se propõe que o município contrate 

um empréstimo de igual valor ao que estiver em divida (cerca de 600.000 euros), para 

posteriormente amortizar junto das Águas do Centro Litoral, ficando depois a pagar à banca. -   

Referiu ainda, relativamente ao prazo de pagamento, que se propõe que este seja 

encurtado para 10 anos, mas salientou novamente que o motivo principal da proposta prende-

se com a taxa de juro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Salientou ainda que a contratação do empréstimo tem a salvaguarda para eventuais 

variações de taxas ao longo destes 10 anos. ---------------------------------------------------------------  
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Frisou que se a proposta for aprovada, fica condicionada a visto do Tribunal de Contas 

e que só nessa altura se poderá celebrar o contrato com a entidade bancária. --------------------        

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Proposta de Empréstimo  Médio 

e Longo Prazo para substituição de divida referente ao Acordo de Regularização de Dívida 

celebrado no âmbito do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, com as Águas do Centro 

Litoral, designadamente a adjudicação e a minuta do contrato. --------------------------------------  

Ponto 2 - Aquisição por compra de prédio rústicos art.º 24229.º e 24230.º de 

Miranda do Corvo, para o alargamento da Zona Industrial da Pereira: Proposta n.º 

94.P/2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que esclareceu que normalmente este tipo de propostas, não precisam de ser 

presentes em Assembleia Municipal, mas que está presente nesta reunião, porque já há 

muitos anos, foi aprovado na Assembleia Municipal, tal como na Câmara Municipal, uma 

proposta que pela sua complexidade teve de ser presente em Assembleia Municipal, pois tinha 

a ver com uma permuta que estava acordada. ------------------------------------------------------------  

Frisou que essa permuta se referia a 1/6 do prédio por um outro terreno dos pais do 

atual proprietário. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que nessa altura, a Câmara Municipal adquiriu 1/3 pelo valor de 10.000 euros, 

mais 1/3 pelo valor de 10.000 euros, adquiriu ainda 1/6 pelo valor de 5.000 euros e que ao 

outro 1/6 que faltava, estava acordado uma permuta com o proprietário, ou seja, 

presentemente a Câmara Municipal já é proprietária de 5/6 deste artigo. -------------------------  

Continuou informando que o processo foi-se arrastando até que o proprietário veio a 

falecer e o processo foi novamente presente numa reunião da Assembleia Municipal, em que 

basicamente se procedeu a uma atualização dos herdeiros. -------------------------------------------  

Disse que posteriormente, infelizmente, também faleceu a mãe do atual proprietário 

e que, entretanto, existiram mais alguns entraves que se prenderam com uma serventia. ------  

Acrescentou que entendeu por bem, e como forma de resolver de uma vez por todas o 

problema, propor à Câmara Municipal a aquisição direta do terreno. --------------------------------  

Esclareceu que foi exatamente isso que foi aprovado na Câmara Municipal e que está 

presente em Assembleia Municipal porque está em causa uma deliberação da Assembleia 

Municipal que aprovou uma permuta e o que se propõe neste momento é uma compra e 

venda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que o que se propõe é que a Assembleia Municipal concorde com a 

solução agora apresentada, ou seja, que revogue a deliberação anterior e concorde com esta 

proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------                
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A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Proposta n.º 94.P/2019, 

nomeadamente a substituição da realização da escritura de permuta pelo pagamento, ao 

único herdeiro de Casimiro Rodrigues Caetano e Maria Edite Antunes Caetano, do valor 

correspondente a 1/3 que se avaliou à data das referidas deliberações corresponder a 

5.000,00€ (cinco mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 3 - Plano Municipal para a Igualdade de Género - nomeação dos 

representantes da Assembleia Municipal -------------------------------------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes apresentou a seguinte proposta: ----------------  

Representante das Juntas de Freguesia – José Alexandre de Jesus Paiva ------------------  

PSD –Nancy Rodrigues  -------------------------------------------------------------------------------  

CDU – Carlos Marta ou Márcia Simões -------------------------------------------------------------  

PPD – Rita Santos --------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que a Deputada Márcia Simões não 

é membro efetivo da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

De seguida o Deputado José Miguel Ferreira solicitou que o nome da deputada Nancy 

Rodrigues fosse substituído pelo Deputado Nuno Lopes, ao que o Deputado José Mário Gama 

esclareceu que o ideal seria a composição ser com dois homens e duas mulheres. ----------------  

O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que a indicação dos nomes é da 

estrita responsabilidade dos grupos. ------------------------------------------------------------------------     

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu na palavra ao Deputado Mário 

Sol, que depois de cumprimentar todos os presentes, esclareceu que a CDU tinha intenção de 

indicar como representante no âmbito deste grupo, a Deputada Márcia Simões porque já em 

situações anteriores, nomeadamente da revisão do Regimento, isso aconteceu, mas 

principalmente porque ela tem formação jurídica e poderá ser uma mais-valia para o trabalho 

que venha a ser desenvolvido. -------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que a proposta enferma de duas 

situações: primeiro, o próprio não estar presente para informa se discorda ou não e depois 

porque a Deputada Márcia Simões não é membro efetivo, no entanto frisou que ficava à 

consideração dos senhores Deputados. ---------------------------------------------------------------------   

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu na palavra à Deputada Rita 

Santos, que depois de cumprimentar todos os presentes referiu que efetivamente existe a 

dúvida sobre se os representantes devem ser deputados eleitos da Assembleia Municipal, ou 

se podem ser outras pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------  
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Esclareceu que se forem Deputados eleitos, não há razão para fazer passar uma 

proposta que enferma de ilegalidade. Disse ainda que considerando todos que o que está em 

causa é a eleição de Deputados Municipais, apenas os Deputados Municipais poderão ser aqui 

nomeados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu ainda que a consideração feita pelo Deputado Mário Sol, não tem lógica, 

pois uma coisa é a comissão de trabalho composta por elementos convidados pelo senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, outra é aquilo que decorre da lei e este caso concreto, 

decorre efetivamente da lei. ---------------------------------------------------------------------------------  

Terminou dizendo que discorda completamente desta matéria e que a aprovar a 

nomeação de pessoas, tem de ser de acordo com o que a lei exige e que se a lei exige 

deputados em efetividade de funções é efetivamente isso que tem de acontecer. ---------------     

Por fim, o Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que a comissão pode ser 

representada por qualquer pessoa, desde que seja indicada pelo partido. --------------------------  

 A Assembleia Municipal aprovou, por maioria com a abstenção da Deputada Rita 

Santos, a nomeação dos Deputados José Alexandre de Jesus Paiva, Nuno Filipe Ferreira Lopes, 

Márcia Sofia Correia Simões e Rita Alexandra Caetano dos Santos, para integrar a Equipa para 

a Igualdade na Vida Local, no âmbito do Protocolo de Cooperação para a Igualdade e a Não 

Discriminação, entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e o Município de 

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

Ponto 4 - Acordo de financiamento das atividades exercidas ao abrigo dos 

Contratos Interadministrativos de delegação das competências dos municípios 

enquanto Autoridade de Transportes -----------------------------------------------------------  

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

Municipal que solicitou permissão para fazer uma referência ao ponto 4 e ao ponto seguinte 

uma vez que estão relacionados. ----------------------------------------------------------------------------  

Começou por recordar que a seu tempo veio à reunião da Assembleia Municipal a 

delegação desta competência e que se trata de um procedimento extremamente complexo, o 

qual é conduzido pela CIM e que tem como objetivo a concessão de todas as redes de 

transportes intermunicipais presentes no território. -----------------------------------------------------  

Referiu que o que se propõe, é que a Assembleia Municipal aprove o documento, o 

qual foi previamente aprovado na Câmara Municipal e que regra geral está a ser aprovado por 

todos os municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. ---------  

Informou que já o ponto 5, está diretamente relacionado com um contrato que existe 

com o Município de Penela, assim como com a questão das verbas relacionadas com os passes.   

Por fim, informou que a concessão será pelo período de cinco anos. -----------------------  
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A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra do Deputado da 

Bancada do PCP e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD/PSD-CDS/PP, do Partido 

Socialista e do Presidente da Assembleia Municipal, o Acordo de Financiamento das atividades 

exercidas ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de delegação das competências dos 

municípios enquanto Autoridade de Transportes. --------------------------------------------------------  

Ponto 5 - Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e o 

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

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com o voto contra do Deputado do PCP e 

com os votos favoráveis dos Deputados do PPD/PSD-CDS/PP, do Partido Socialista e do 

Presidente da Assembleia Municipal, o Aditamento ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências, entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e o 

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

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

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

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

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

Ponto 6 - Apreciação e discussão de Moção sobre o Hospital Compaixão ---------------  

A Assembleia Municipal aprovou por maioria com a abstenção do Deputado do PCP e 

com os votos favoráveis dos Deputados do PPD/PSD-CDS/PP, do Partido Socialista e do 

Presidente da Assembleia Municipal, a Moção dobre o Hospital Compaixão. ------------------------   

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

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

“A Bancada do PCP absteve-se da votação da moção apresentada pelo autarca eleito 

nesta Assembleia Municipal, (pela Coligação “Miranda por Amor”), José Taborda da Costa. ----  

Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------  

Sempre defendemos incondicionalmente o Serviço Nacional de Saúde no espírito que 

presidiu à sua criação, como garante constitucional do princípio do acesso à saúde pública e 

universal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O PCP defende que é da responsabilidade do Estado garantir a todas as pessoas 

cuidados de saúde preventivos, emergentes, urgentes, diagnósticos, curativos e de 

reabilitação em todo o país.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Para isso temos o Serviço Nacional de Saúde, acessível a todas as pessoas, 

independentemente da sua situação económica e social.  ----------------------------------------------  
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Não somos contra a iniciativa privada na saúde, apenas e só não concordamos que 

nela se invistam os dinheiros públicos. ---------------------------------------------------------------------  

Não nos parece que sejam da competência dos autarcas eleitos nesta Assembleia 

Municipal a promoção de quaisquer exigências au Estado que levem a acordos e protocolos 

que envolvam serviços de saúde privados. -----------------------------------------------------------------  

Recordamos que, o protocolo entre o Município e a Fundação ADFP, realizado em 

2013, entretanto alterado no corrente ano, foi votado logo na sua génese, por um executivo 

maioritariamente PSD, mas com os votos favoráveis dos Vereadores do PS (atualmente 

Presidente e Vice-Presidente da Autarquia). --------------------------------------------------------------  

Neste sentido, a este executivo PS, restaria, apenas e só, ser coerente com as suas 

posições anteriores, caso contrário terá de assumir que “jogou fora” 750.000,00€ do erário 

público municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O PCP, mantendo a coerência das suas posições, continuará a lutar na defesa do 

Serviço Nacional de Saúde. -----------------------------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 30 de dezembro de 2019 -----------------------------------------------------  

A Bancada do PCP -------------------------------------------------------------------------------------  

Mário Sol Verdial Ferreira da Silva (a).” ----------------------------------------------------------        

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 dezanove horas, o Presidente da Assembleia Municipal, declarou encerrada 

a sessão, a qual se lavrou a presente ata que será previamente distribuída a todos os 

membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. -----------------------------------------  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

____________________________________________ 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

 

1.ª Secretária 

 

_____________________________________________ 

(Prof.ª Maria Etelvina Alves Fernandes Luís) 

 

2.º Secretário 
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____________________________________________ 

(Eng.º Tec. António Salgueiro dos Santos) 

 

 


