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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 26-02-2016  

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis 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 - Tomada de Posse de Carlos Miguel Ferreira dos Santos ------------------------  

Ponto 2 - Pedido de suspensão de mandato de Hugo Pedro Cabral Fernandes --------  

Ponto 3 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão -----------------------  

Ponto 4 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 29.12.2015 -------------------------  

Ponto 5 - Intervenção do público-----------------------------------------------------------------  

Ponto 6 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20 do Regimento 

Ponto 7 - 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 75/2013 de 12 de setembro -------  

Ponto 8 - Declarações no âmbito do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 

(conhecimento) ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - AREAC - Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro - Proposta de 

Alteração dos Estatutos -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Proposta de Aquisição de Serviços de Revisão Legal às Contas Anuais do 

Município, de acordo com o previsto no art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, d 3 de 

setembro -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Orçamento Participativo Jovem - nomeação de três elementos para a 

Comissão de Análise Técnica ----------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Ponto 1 - Tomada de Posse de Carlos Miguel Ferreira dos Santos ------------------------  

Nos termos do n.º 4.º do art.º 76.º da Lei 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, tomou posse Carlos Miguel Ferreira dos Santos, casado, de 43 

anos, residente na Rua Dr. Clemente de Carvalho, N.º 492, 3220-232 Miranda do Corvo, 
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portador do Cartão de Cidadão n.º 10091654 6ZY9, emitido pela República Portuguesa, Válido 

até 31/07/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - Pedido de suspensão de mandato de Hugo Pedro Cabral Fernandes --------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o pedido de suspensão de mandato 

de Hugo Pedro Cabral Fernandes. ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto 3 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão -----------------------  

De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Segunda 

Secretária Maria Madalena Barbeiro que deu a conhecer todo o expediente recebido e 

expedido desde a última sessão, informando que o mesmo ficará à disposição dos Deputados 

Municipais nos serviços da Secretaria do Município, onde pode ser consultado, assim como as 

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

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

Ponto 4 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 29.12.2015 -------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrogou 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. -------------------------------------------------------------------------    

Depois de sugeridas algumas alterações, foi a ata colocada à votação tendo a mesma 

sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 5 - Intervenção do público-----------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Luís Correia que 

depois de cumprimentar todos os presentes, lamentou o facto da intervenção do público não 

ser após a intervenção dos Senhores Deputados, no período de Antes da Ordem do Dia. ---------  

De seguida mencionou que, já há seis anos, aquando da atualização do Regulamento 

de Taxas, Preços e Outras Receitas, se manifestou contra o aumento das taxas relativas ao 

consumo de água para consumo humano, tendo referido que o Senhor Presidente, desde que 

tomou posse, ainda não procedeu à redução das tarifas fixas conforme queria na altura, como 

ainda deu maior dimensão às isenções das mesmas. Afirmou não compreender como é possível 

que uma pessoa que tem rendimentos de 890€/mês fique isenta do pagamento das tarifas 

fixas, enquanto um agregado familiar composto por quatro pessoas, e com um rendimento per 

capita de 300€, não tem direito à mesma isenção. Referiu também, ser incompreensível, que 

as pessoas que beneficiam dessa isenção, também beneficiem de uma tarifa de água, em que 

o 1º escalão é até 15m3. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que não vale a pena argumentarem com declarações da ERSAR, pois esta 

unicamente emite recomendações. Tendo de seguida questionado o Senhor Presidente sobre 
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se existem isenções para as famílias numerosas, tendo unicamente conhecimento que para 

estes casos existe um tarifário diferente. ------------------------------------------------------------------  

Para concluir este assunto, afirmou não compreender com é que uma Câmara com 

dificuldades financeiras consegue desperdiçar, em taxas de isenção e algumas delas injustas, 

entre 15 a 20.000,00 euros anuais. --------------------------------------------------------------------------  

De seguida sugeriu que o Edifício Construir seja vedado e que o parque infantil lá 

existente seja colocado numa zona onde lhe seja dado o uso devido. Informou que o mesmo é 

vandalizado, quase diariamente, por alunos da escola secundária, que também aproveitam os 

bancos na frente do edifício atrás mencionado para atos menos lícitos. ----------------------------  

Para terminar a sua intervenção solicitou que a Câmara Municipal de Miranda do 

Corvo estudasse, em parceria com as Câmaras de Vila Nova de Poiares e Penela, a criação de 

um meio de transporte que unisse os três Concelhos. ---------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe José 

da Silva “Chola” que depois de cumprimentar todos os presentes, solicitou informação ao 

Senhor Presidente sobre a aprovação da construção de uma pocilga, por parte da Fundação 

ADFP, perto da localidade dos Bujos, tendo sugerido que a mesma fosse construída numa zona 

industrial. Referiu que a pocilga vai ser construída em cima do nascente da água que as 

pessoas vão aos Bujos buscar, e que também é aproveitada pela Casa do Gaiato. Para 

terminar este assunto, solicitou ao Senhor Presidente que reúna com a Fundação ADFP para 

tentar resolver a situação. ------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida questionou o Senhor Presidente sobre se a Câmara Municipal já está a 

proceder ao pagamento dos reembolsos do saneamento. -----------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Mário Sol 

que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que se congratulou pela recente 

votação de que foi alvo o Ramal da Lousã, na Assembleia da República.  ---------------------------  

De seguida solicitou, quer à Assembleia Municipal, quer ao Executivo da Câmara, a 

tomada de atitudes que levem a efeito a recomendação aprovada na Assembleia da 

República, o mais depressa possível. -----------------------------------------------------------------------  

Seguidamente alertou para a falta de segurança em alguns pontos rodoviários do 

Concelho, referindo especificamente a entrada na nova Ponte do Cabouco, a estrada entre as 

localidades de Vale de Colmeias e o Cabouco e a EN 17/1. --------------------------------------------  

Solicitou também a colocação de rails no troço da estrada entre a EN 17/1 e a 

localidade de Vale de Colmeias, que com o corte dos eucaliptos, se tornou bastante perigosa. 



 

 

      

Ata 26-02-2016  
Nº 1  

4 

Para terminar solicitou à Câmara Municipal que retifique algumas sinalizações 

rodoviárias, que estão mal colocadas, dando como exemplo a sinalização colocada em 

algumas rotundas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal que depois de cumprimentar todos os presentes, e em resposta ao 

Munícipe Luís Correia, informou o mesmo que nos últimos anos a autarquia unicamente 

procedeu à atualização dos valores conforme a inflação.-----------------------------------------------  

Relativamente às famílias numerosas mencionou que é impossível ter soluções 

completamente justas, embora o apoio existente acabe por inserir alguma justiça. --------------  

No que toca ao Edifício Construir, referiu que entende que existe razão de ser 

relativamente aos lugares de estacionamento para funcionários e munícipes que se dirigem 

aos serviços, pois tem conhecimento que existem alguns abusos. Relativamente à construção 

de uma vedação mencionou que não seria uma boa solução. ------------------------------------------  

Sobre a falta de transportes coletivos que assegurem a ligação entre os Concelhos 

vizinhos, o Senhor Presidente informou que irá averiguar. ---------------------------------------------  

De seguida, e sobre a intervenção do Munícipe José da Silva, informou que o processo 

da pocilga foi aprovado na Câmara Municipal, no que toca à arquitetura, sendo que a Câmara 

Municipal nos termos da lei terá que aprovar esse investimento, embora já tenha transmitido 

à entidade responsável pelo investimento, as preocupações do Executivo e das populações dos 

lugares nas redondezas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do munícipe Mário Sol, e relativamente ao tema ramal da Lousã, 

o Senhor Presidente, mencionou que ainda se passou pouco tempo desde a tomada de posse 

do novo Governo, sendo que existem alguns sinais positivos de que algo irá ser feito. 

Relativamente à recomendação aprovada na Assembleia da República, referiu que recebeu 

essa notícia com agrado, apesar de já no passado terem sido aprovadas diversas 

recomendações do mesmo tipo, que valeram aquilo que todos sabem. Para terminar afirmou 

que Miranda do Corvo tem sido, dos três Concelhos, o mais prejudicado. ---------------------------  

Para terminar o Senhor Presidente mencionou que o Município foi um dos 

contemplados pela aprovação de candidatura, apresentada no âmbito dos Municípios 

fustigados por grandes incêndios no ano de 2015, e traduzindo-se num envelope financeiro 

perto dos 200.000,00 euros de intervenções que estão previstas, tendo em vista a 

minimização de todos os efeitos que advieram dos incêndios. -----------------------------------------  

Ponto 6 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20 do Regimento 
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Deputado Ruben 

Fernandes que depois de cumprimentar todos os presentes, presentes, passou a ler o 

seguinte voto de louvor: ---------------------------------------------------------------------------------------  

“Realizou-se nos passados dias 29, 30 e 31 de janeiro a 6ª edição do Trilho dos 

Abutres, evento esse que nos tem habituado a uma qualidade de organização acima da média. 

Este evento é hoje um dos mais importantes do trail running a nível nacional 

conseguindo esgotar as inscrições em 5 minutos para a prova dos 25 km e em 45 minutos para 

a prova dos 50 km, contribuindo imenso para o turismo local, esgotando restaurantes e 

unidades hoteleiras. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Este ano, o evento mudou o seu centro para o mercado municipal o que, para além de 

contar com as partidas e chegadas proporcionou a instalação da ExpoTrail que atraiu um 

grande público. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A transmissão online da prova foi a grande inovação desta prova, proporcionando a 

visualização em casa de milhares de pessoas Para além das provas principais propriamente 

ditas, realizou-se também um trail júnior para os participantes entre os 6 e os 16 anos, uma 

caminhada e um foto trail, envolvendo assim a população local. -------------------------------------  

Assim sendo, a assembleia municipal propõe um voto de louvor à associação Abútrica 

pela exemplar organização. ----------------------------------------------------------------------------------  

A Bancada do Partido Socialista.” -----------------------------------------------------------------  

A Bancada do PSD-CDS/PP associou-se ao Voto de Louvor apresentado, pela Bancada 

do Partido Socialista, tendo a Senhora Deputada Verónica Simões acrescentado o seguinte: 

“A nossa Bancada gostaria de propor um voto de louvor à Associação Abútrica pela 

realização da 6ª edição dos Trilhos dos Abutres, a organização do evento está de parabéns, 

pois superou todas as expectativas ao nível de inscrições, trazendo a Miranda atletas 

nacionais e internacionais, que esgotaram unidades hoteleiras e restauração ao longo de todo 

o fim de semana, alavancando assim o nosso potencial económico e turístico.” -------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação o voto de louvor, tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------  

De Seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Deputado 

José Mário Gama que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por mencionar 

uma notícia que viu num jornal sobre o lançamento do concurso para a construção de um 

hospital em Miranda do Corvo, pela Fundação ADFP. Referiu que vê com bons olhos que isso 

aconteça, pois irá trazer mais sinergias e dar mais relevância para o Concelho de Miranda do 

Corvo, esperando que seja um êxito em todos os sentidos. --------------------------------------------  
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Contudo, e para que fique tudo bem esclarecido, relembrou que esta assembleia há 

três anos, votou um protocolo de apoio/financiamento, no montante de cerca 750.000,00 

euros, que tinha prazos estipulados. Nesse sentido, sugeriu à Assembleia Municipal para que 

sejam revistos os timings previstos no referido Protocolo. ---------------------------------------------  

Sobre o Centro de Saúde, manifestou a sua preocupação pelo facto de, com a 

construção do Hospital, o Centro de Saúde passe para segundo plano, deixando de ter a 

importância que sempre teve. -------------------------------------------------------------------------------  

Enalteceu também as notícias vinculadas, sobre a auditoria externa que deu uma nota 

muito excelente aos serviços municipais de Miranda do Corvo, sendo de realçar que nenhum 

serviço teve inconformidades. Referiu que esta notícia vai de encontro ao esforço que esta 

Autarquia tem feito, com o novo site, a modernização administrativa e que vai ao encontro 

também, daquilo que foram as propostas deste Partido para estes quatro anos. ------------------  

De seguida elogiou os bombeiros, a autarquia, as juntas de freguesia e toda a 

estrutura que esteve envolvida na resolução dos problemas causados pela intempérie que 

ocorreu nos dias 12,13 e 14 de fevereiro. Tendo salientado que todo o trabalho efetuado 

anteriormente (como é exemplo: os protocolos com as juntas de freguesia, os protocolos de 

limpeza, a nomeação do Comandante Operacional Municipal), fez com que tudo isso funciona-

se em pleno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para terminar, congratulou-se com o aumento do financiamento aos Bombeiros 

Voluntários de Miranda do Corvo, por parte da Autarquia de Miranda do Corvo. -------------------  

De Seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Deputado 

Lídio Gonçalves que depois de cumprimentar todos os presentes, mostrou a sua preocupação 

pelo facto de o Município, à data de 22 de fevereiro, estar sem Veterinário Municipal e sem 

perspetiva da data para ocupação do lugar. ---------------------------------------------------------------  

Relativamente às intempéries que assolaram o nosso Concelho, mencionou que o rio 

Dueça causou também estragos na Quinta da Paiva, nomeadamente no Parque de Merendas, 

no Circuito de Manutenção, Campos de Jogos e Parque Infantil. Tendo solicitado ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal que se pronunciasse sobre a reparação dos estragos. -----------  

Para terminar, referiu que ainda não estamos em época de reparação de estradas, 

mas que pode ser época de começar a preparar essas mesmas reparações. Realçou de seguida 

o mau estado da estrada de Miranda para o Espinho, em toda a sua extensão com particular 

incidência nos lugares de Meãs e Cadaixo, mais precisamente na zona de Cadaixo. --------------  

De Seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada 

Verónica Simões que depois de cumprimentar todos os presentes, lançou uma chamada de 

atenção para o estado de abandono e desleixo em que se encontram alguns semáforos do 
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Concelho, como é exemplo o semáforo do Carapinhal, sentido Coimbra – Miranda do Corvo, 

que se encontra desligado há meses, relembrando que se situa numa zona onde já ocorreram 

vários acidentes, sendo uma das principais portas do Concelho. Outro exemplo referido é o 

semáforo junto ao Mercado Municipal, que esteve vários dias desligado, encontrando-se agora 

intermitente, não sendo a primeira vez que tal acontece. Este semáforo, referiu que tem 

elevada importância, pela localização do mesmo, estando rodeado de escolas, infantários, 

clinicas e a feira semanal. ------------------------------------------------------------------------------------  

O segundo assunto que referiu trata-se, da visita do Ministro-adjunto Eduardo Cabrita 

e da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, que se deslocaram ao Concelho a 

convite da Fundação ADFP, tendo visitado o Parque Biológico, o Ecomuseu e as várias 

valências da instituição. Mencionou que após a visita atrás mencionada, também se 

deslocaram à Câmara Municipal onde assinaram o Livro de Honra do Município. De seguida 

referiu que ficou espantada quando se deparou com esta notícia no boletim municipal, onde 

não existe nenhuma referência à visita ou à Fundação ADFP, considerando esta notícia 

falaciosa, que peca por omissão e reveladora de sectarismo. Continuou, referindo que não é 

aceitável que a Câmara Municipal seja responsável por notícias desta categoria, 

menosprezando publicamente a iniciativa da instituição. Contudo, mencionou que ficou 

agradavelmente surpreendida pela receção, por parte da Autarquia, dos Governantes que 

visitaram o nosso Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------  

De Seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Deputado 

Luís Martins que depois de cumprimentar todos os presentes, passou a ler a seguinte 

declaração: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Boa noite, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Cumprimento: o Senhor presidente da Assembleia Municipal e a respetiva Mesa da 

Assembleia, Senhor Presidente da Camara Municipal, Senhores vereadores, Senhores 

deputados, funcionários desta autarquia, representantes da comunicação social, público em 

geral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pretendo com esta minha intervenção abordar dois pontos: ---------------------------------  

1º - Tal como já foi abordado nesta reunião pelo meu líder de bancada, o deputado 

José Mário Gama, e pelo deputado Lídio Gonçalves, quero aqui enaltecer o papel do Executivo 

Camarário, funcionários da câmara municipal, nomeadamente os que estão afetos ao 

estaleiro. Realçar ainda o trabalho do Comandante Operacional Municipal e dos Bombeiros 

Voluntários pelo excelente trabalho que desenvolveram na limpeza e reposição da 

normalidade que foi perturbada pela intempérie que fustigou a nossa região sobretudo nos 

dias 12 e 13 de Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Não posso também deixar de referir no decurso destes trabalhos a preciosa 

colaboração dos privados que com o seu esforço e empenho, cedendo equipamento e mão-de-

obra contribuíram para que estas operações tivessem sido realizadas de forma célere. 

Convém não esquecer que o excelente resultado obtido se deve ao bom trabalho de 

coordenação que existe entre as entidades envolvidas, assim como o sucessivo e constante 

trabalho de prevenção, de limpeza e manutenção das estradas e demais infraestruturas que, 

desta forma, possibilitou, fosse reposta em tempo record a normalidade. --------------------------  

2º - Congratular o Executivo pela decisão tomada em financiar a 100 % as obras de 

reabilitação do Altar-mor da Igreja Paroquial de Semide. ----------------------------------------------  

É uma obra que já há alguns anos se exigia, uma vez que era demasiado notório a 

debilidade que a estrutura apresentava, levando inclusivamente a encerrar o acesso à parte 

superior do altar e à retirada de imagens que corriam o risco de queda.----------------------------  

Perante as dificuldades económicas que a Paróquia de Semide possui, é de enaltecer 

a medida tomada pelo executivo a suportar a totalidade dos custos da obra. ----------------------  

Mais do que apresentar obra nova, estratégia seguida por vezes cegamente em anos 

anteriores, convém não esquecer a área da reabilitação e da manutenção. ------------------------  

Não adianta, não é sustentável, não é aconselhável realizar obra nova, se a mesma 

não tiver a devida manutenção. -----------------------------------------------------------------------------  

E no caso da Igreja e do Mosteiro de Semide estamos perante um dos dois 

monumentos classificados do concelho de Miranda do Corvo, e por isso justifica-se 

plenamente a decisão do executivo e que confirma que está atento ao património.--------------  

Ainda nesta temática do património e tal como avancei na ultima reunião desta 

assembleia, considero que se deva avançar com o processo de reclassificação do Mosteiro de 

Santa Maria de Semide. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Tal como é do vosso conhecimento, atualmente o monumento está classificado como 

Imóvel de Interesse Público (IIP), o que atendendo sobretudo à sua história, é 

manifestamente um nível de classificação redutor e limitador. ---------------------------------------  

Assim, apresento a esta assembleia uma moção, que espero que mereça da vossa 

parte o melhor entendimento e que seja votada. --------------------------------------------------------  

MOÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Reclassificação do Mosteiro de Santa Maria de Semide ---------------------------------------  

O Mosteiro de Santa Maria de Semide e o Santuário do Divino do Senhor da Serra são 

os dois únicos monumentos classificados no concelho de Miranda do Corvo. Sendo que, a 

fundação do segundo se deve em larga medida ao primeiro. ------------------------------------------  
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É de certa forma este o motivo que levou à classificação como Imóvel de Interesse 

Público (IIP) o Mosteiro de Santa Maria de Semide pelo Decreto de Lei n.º 45/93, publicado 

em Diário da República I, Série B n.º 280 de 30-11-1993. -----------------------------------------------  

Isto é, à data ficou provado, que o Mosteiro de Santa Maria de Semide reunia todas as 

condições e caraterísticas que justificavam a sua classificação, entre elas o inquestionável 

valor artístico com as suas pinturas e esculturas e também o seu valor arquitetónico e ainda a 

influência que tem, que teve e com certeza continuará a ter na região. Influência essa que 

levou à edificação do Santuário do Divino Senhor da Serra e a nível da gastronomia marcou 

profundamente o concelho de Miranda do Corvo e concelhos limítrofes, tendo sido neste 

complexo monástico que se confecionou pela primeira vez a famosa Chanfana, e a Nabada, 

entre outros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Implantado numa zona de inquestionável beleza natural a primeira referência a 

Semide e ao seu mosteiro data de 1154 altura em que é atribuída a carta de Couto àquela 

freguesia, no qual o Rei D. Afonso Henriques confere a administração do território de Semide 

ao seu Mosteiro, pelo que se julga, e com a forte argumentação, que o mosteiro já existia em 

1154 e que a sua fundação remonta à época da Reconquista e da Fundação de Portugal. -------  

Se mais não houvesse, bastavam os motivos anteriormente referidos para justificar o 

pedido de reclassificação junto do Ministério da Cultura, Direção Regional da Cultura do 

Centro, entidades a quem compete deliberar no âmbito deste processo. ---------------------------  

Assim, o pedido que este documento pretende validar é o de que seja, com a maior 

brevidade possível, reclassificado o Mosteiro de Santa Maria de Semide, passando de Imóvel 

de Interesse Publico para Monumento Nacional, sendo imprescindível que seja igualmente e 

definitivamente criada uma ZEP (Zona Especial de Proteção). ----------------------------------------  

Com esta reclassificação que se espera que seja viabilizada, a União de Freguesias de 

Semide e Rio Vide e o concelho de Miranda do Corvo, podem reforçar a sua afirmação na área 

do Património Cultural e Edificado da região e do país.” -----------------------------------------------  

A Senhora Deputada Fátima Ramos solicitou da palavra, tendo referido que a sua 

Bancada concorda com a requalificação do imóvel, passando de interesse público para 

interesse nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto recordou, ao Senhor Deputado, que discorda de alguns dos considerandos 

que fez na sua intervenção, nomeadamente quando diz que a Câmara anterior nada fez pelo 

restauro do edifício. Referindo que, provavelmente o Senhor Deputado andou desatento, pois 

foi a anterior Câmara Municipal que pagou na íntegra e que elaborou o projeto de todo o 

restauro do largo exterior ao Mosteiro, que foi a Câmara Municipal que levou um trabalho 
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imenso, que tinha sido iniciado na Câmara anterior, e que teve continuidade com o Executivo 

seguinte, o Executivo do PSD. --------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou também, que foi esse Executivo que pagou o restauro do órgão de Santa 

Maria de Semide. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu de seguida que não era necessário estar aqui a maltratar na sua intervenção o 

Executivo anterior, pois foi esse Executivo que restaurou o Gondramaz, restaurou a Zona 

Histórica e muitos outros locais do Concelho, achando que, a proposta tem todo o sentido de 

ser, reconhecendo que o Mosteiro é um monumento que nos deve unir. ----------------------------  

Continuou informando que o Executivo anterior e outros Executivos lutaram muito 

para que ele tivesse obras de recuperação. Chegando mesmo a ter obras de recuperação, 

numa primeira fase, no tempo do Governo de Durão Barroso. -----------------------------------------  

Comunicou que as obras de recuperação, que agora têm estado a decorrer, foram 

lançadas no Governo anterior, com muito empenho da Câmara Municipal, que, 

contrariamente ao que era hábito se mostrou disponível para pagar uma parte da componente 

que não era comparticipada. ---------------------------------------------------------------------------------     

Relembrou, que quando foi dada a iniciativa de avançar com as obras de restauro do 

Mosteiro, nesta segunda fase, foi dada a garantia de que elas seriam incluídas dentro deste 

quadro comunitário, mencionando que é lamentável a não inclusão das mesmas dentro deste 

Quadro Comunitário, e que o Governo não esteja a avançar com essas obras. ---------------------  

Tendo lamentado que, o Senhor Deputado, na sua intervenção, tenha criticado a 

Câmara anterior sobre uma possível falta de perceção para o nosso património. ------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou da palavra, tendo referido que, 

na moção apresentada pelo Senhor Deputado Luís Martins não está qualquer linha ou palavra 

que moleste Executivos anteriores. Referindo que o que está para ser votado é de facto uma 

moção a pedir que se interceda pela reclassificação do Mosteiro de Santa Maria de Semide. ---  

Relativamente aos considerandos, mencionou que os mesmos não estão para ser 

aprovados, pois não constam da Moção. -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado Luís Martins solicitou a palavra, tendo referido que em momento 

algum, da sua intervenção, se referiu ao Executivo anterior. ------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação a Moção apresentada, tendo 

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

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Deputado 

Reinaldo Couceiro que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu estar 

congratulado pela forma em como estão a decorrer as obras no Mosteiro de Santa Maria de 

Semide, mencionando que esta fase das obras estará quase a terminar, tendo solicitado ao 
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Senhor Presidente da Câmara Municipal para que fizesse todos os possíveis para a continuação 

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

De seguida questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre a colocação das condutas 

de água que abastecem as localidades de Cortes de Semide até ao Fundo da Ribeira, referindo 

que será novamente problemático se as mesmas não forem colocadas antes do verão, pois 

com o aumento do consumo de água, o mais certo será o aparecimento de diversas roturas, 

nas condutas existentes, conforme se tem vindo a observar nos últimos anos. Solicitando 

também, ao Senhor Presidente da Câmara, informação sobre o estado do processo de 

concurso para lançamento desta obra e da obra de ligação ao saneamento. -----------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou da palavra, para informar que 

ainda no âmbito da Moção apresentada pelo Senhor Deputado Luís Martins, irá solicitar 

declarações tanto à Câmara Municipal, como a União das Freguesias de Semide e Rio de Vide, 

para assim se apresentar uma posição mais sustentada. ------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor 

Deputado Carlos Marta que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por referir 

as cheias que fustigaram a Avenida Padre Américo e que fizeram desaparecer os muros de 

gaviões adjacentes ao leito do rio. --------------------------------------------------------------------------  

 Na sua opinião, aquela área deveria ser palco de uma intervenção de fundo e mais 

abrangente que corrigisse o leito do rio, tendo recordado que desde as célebres obras junto 

ao Complexo da Teia e ao prédio Torre do Sol, que retiraram um pequeno açude que ali 

existia e que empurraram a margem do rio, do lado dessas infraestruturas, fazendo com que o 

rio ficasse quase numa linha reta, naquele local. Ora ficando o rio, conforme descrito 

anteriormente, isto é, em linha reta e sem o açude que travava a velocidade da água, fez 

com que em caso de cheia, como aconteceu, os estragos fossem superiores. ----------------------  

Alertou os presentes, para o argumento recorrente dos últimos anos, que em prol de 

trazer população para o Concelho e a criação de emprego, nestes e noutros assuntos, 

futuramente trará problemas graves para o Concelho. --------------------------------------------------    

De Seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada 

Celeste Cardoso que depois de cumprimentar todos os presentes, solicitou informação ao 

Senhor Presidente da Câmara sobre o estado do processo de revisão/alteração do 

Regulamento de Apoio às Coletividades. -------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou informação sobre a solução para a Rádio Dueça em termos de 

instalações e de apoios, tendo aproveitado para salientar que, a partir de 5 de março, a Rádio 

Dueça terá uma nova imagem e uma nova página na internet, deixando um convite para a 

visualização da mesma.----------------------------------------------------------------------------------------  
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  Relativamente ao estado de degradação das estradas do Concelho, designadamente 

as estradas: EN 17/1; Miranda do Corvo – Espinho; Vale de Colmeias – Canas – Cabouco e 

Semide – Senhor da Serra, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara informação sobre o ponto 

de situação da análise que está a ser efetuada pelos serviços camarários e se prevê 

intervenções para breve. Sobre a estrada Vale de Colmeias – Canas – Cabouco, mencionou que 

está a ficar com o piso em muito mau estado, sendo bastante preocupante. -----------------------  

Seguidamente apelou à Comissão de Toponímia a conclusão do processo de atribuição 

do nome de “Nelo Paiva” à rua onde ele vivia, tendo sugerido que no próximo dia 1 de junho, 

Dia do Município, seria um bom momento para finalizar essa homenagem. -------------------------  

Relativamente à construção de uma pocilga na localidade dos Bujos, referiu que os 

Deputados da CDU são contra a construção desse equipamento, tendo já sido comunicado 

pessoalmente ao Dr.º Jaime Ramos. Alertou para a necessidade da Câmara Municipal 

desenvolver todos os esforços para evitar que a pocilga seja construída naquele local. No seu 

ponto de vista, mencionou que a população se deveria envolver mais nesta causa. ---------------  

Para terminar referiu que as vantagens económicas não podem de modo algum 

ultrapassar as desvantagens ambientais, porque naturalmente coloca em causa as gerações 

atuais e futuras. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor 

Deputado José Taborda que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que foi 

finalmente aprovado o projeto do Hospital da Compaixão, pela Câmara Municipal, e colocado 

a concurso pela Fundação ADFP. Tendo referido de seguida, que é uma obra estruturante para 

Miranda e estratégica em termos económicos, sociais e de saúde, aumentando as 

acessibilidades dos Mirandenses aos cuidados de saúde e de toda a população da região, 

envolvente ao nosso concelho. Chamou atenção para o facto de ser essencial que a Fundação 

ADFP consiga estabelecer acordos com o Estado ou com Entidades Privadas, de modo a 

promover a equidade no acesso aos cuidados de saúde. ------------------------------------------------  

Relativamente ao Centro de Saúde, referiu que a missão do mesmo se prende com os 

cuidados de saúde primários, como acontece em situações idênticas, em outros concelhos, em 

que funcionam entidades privadas, como Misericórdias e outras Fundações, não se 

sobrepondo, mas sim, complementando-se. Tendo as populações ganhos ao nível de acesso 

aos cuidados de saúde diferenciados e de proximidade. ------------------------------------------------  

Seguidamente o Senhor Deputado questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre a 

substituição do Veterinário Municipal, pois teve conhecimento que o Dr. Cameira deixou de 

trabalhar, tendo elogiado a sua atuação enquanto Veterinário Municipal do Concelho de 

Miranda do Corvo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Deputado 

Fernando Araújo que depois de cumprimentar todos os presentes, mencionou estar agradado 

com as obras na Praça José Falcão, tendo levantado algumas questões relativas à segurança 

do espaço. Informou de seguida, que na última terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2016, 

ocorreu um acidente ao cimo da Praça, tendo uma viatura danificado parte da esplanada do 

Café Jardim. No seu ponto de vista, deveriam ser colocados uns mecos ou umas floreiras de 

cada lado no acesso à Praça José Falcão, a fim de aquele local ser mais seguro para os peões 

que ali circulam. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Solicitou também a colocação de um sinal de estacionamento para cargas e 

descargas, por um período de 15 minutos, num local existente para esse fim ao fundo da 

Praça José Falcão, que por não estar sinalizado é usado por carros ligeiros, obrigando as 

cargas e descargas a serem efetuadas em locais não apropriados. ------------------------------------  

Relativamente às intempéries que assolaram o Concelho, referiu que as grelhas das 

águas pluviais junto ao estabelecimento “Caracol” deveriam ser alteradas a fim de minimizar 

as cheias que acontecem sempre que o leito do Rio Alheda sobe. ------------------------------------  

Alertou também para a entrada de água na Casa do Design, julgando que o pavimento 

de madeira está levantado. -----------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o Rio Alhêda referiu que o mesmo deveria ser assoreado, as margens protegidas 

e criados dois pequenos açudes para reter alguns sedimentos. ----------------------------------------  

De Seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada 

Fátima Ramos que começou por informar que o projeto inicial da requalificação da Rua José 

Falcão, é o que está executado, embora não tenha sido alterado o sentido do trânsito 

conforme estava previsto. Com essa alteração no sentido do trânsito, o que se pretendia era 

que só utilizassem a Rua José Falcão quem quisesse vir aos espaços comerciais existentes na 

mesma, reduzindo drasticamente o tráfego e a velocidades das viaturas. Continuou 

mencionando que a Câmara Municipal atual realizou a obra conforme projeto, não alterando 

unicamente o sentido do trânsito rodoviário, após ter aparecido alguma oposição a essa 

mesma alteração. Assim, em sua opinião, o projeto ficou um pouco desajustado, pois com o 

piso elevado cria-se a ilusão de que tudo é praça, nomeadamente nas crianças, podendo no 

futuro existirem problemas graves de segurança. Em função disso, solicitou ao atual 

Executivo, através dos serviços técnicos, uma solução de segurança para o espaço referido. 

Tendo mencionado que o anterior Executivo, durante a elaboração do referido projeto, 

consultou a Professora Ana Bastos, especialista em tráfego e condições de segurança, tendo a 

mesma concordado com a alteração do sentido do trânsito. -------------------------------------------  
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Referiu ainda, que o mesmo projeto previa a colocação de alguns vazos e de algumas 

árvores, para embelezar o espaço, que ainda não foram colocados, pelo que questionou o 

Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à obra do Jardim da Paz, mencionou que a mesma previa a construção 

de alguns açudes no Rio Alhêda, referindo que caso os mesmos já tivessem sido construídos, 

os danos causados pelas intempéries que assolaram o Concelho, junto ao rio, poderiam ter 

sido menores.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor 

Deputado João Branco que depois de cumprimentar todos os presentes, informou que a sua 

intervenção seria no sentido de comentar algumas iniciativas/atividades autárquicas. Tendo 

começado por destacar o Desfile de Carnaval, que na sua opinião foi um êxito, quer pelo 

número crescente de Coletividades que se associam ao evento, quer pelo número de 

espectadores. Aproveitou também para dar os parabéns à Organização do evento, à Junta de 

Freguesia de Miranda do Corvo e à Câmara Municipal pelas alterações efetuadas, que 

ajudaram ao êxito do evento. Agradeceu ainda à Junta de Freguesia de Vila Nova, pela 

oportunidade que deu aos seus habitantes, em participar no referido evento. ---------------------  

Congratulou também a Junta de Freguesia de Vila Nova pelo desassoreamento da 

represa que fica junto ao cemitério e à rotunda que dá acesso à estrada que liga Vila Nova às 

Souravas, tendo referido que a represa é uma infraestrutura importante para o regadio das 

parcelas agrícolas da Freguesia e para o abastecimento aos meios de combate aos incêndios 

florestais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal que começou por informar que a Câmara Municipal se associa ao Voto 

de Louvor aprovado à Associação Abútrica, relativamente à 6ª edição dos Trilhos dos Abutres, 

aproveitando para dar os parabéns a todos os colaboradores da referida Associação. Ainda 

sobre este assunto, referiu que a Câmara Municipal tem acompanhado o trabalho efetuado 

pela Associação Abútrica, quer na realização de diversas provas no Concelho e acima de tudo 

pelo contributo que dão na divulgação do Concelho, pelo que a Câmara Municipal todos os 

anos tem reforçado os apoios à mesma, quer a nível logístico, quer a nível financeiro. ----------  

Relativamente à intervenção do Deputado José Mário Gama, deixou uma palavra de 

agradecimento em nome da Câmara Municipal, por aquilo que referiu no que respeita aos 

resultados obtidos pela Câmara Municipal na auditoria externa realizada aos Serviços 

Municipais, tendo aproveitado para deixar uma palavra de gratidão a todos os funcionários da 

Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Relativamente ao que foi referido por alguns Senhores Deputados, sobre a intervenção 

dos Serviços de Proteção Civil, aquando das últimas intempéries que assolaram o Concelho, 

agradeceu as palavras deixadas por todos, tendo aproveitado para agradecer a todas as 

entidades envolvidas na resolução das diversas situações, nomeadamente os Senhores 

Presidentes das Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção dos Senhores Deputados relativamente à construção do Hospital, 

por parte da Fundação ADFP, mencionou que esta infraestrutura e o Centro de Saúde de 

Miranda do Corvo se irão complementar, tendo comunicado que será necessário os serviços 

efetuarem a reprogramação, devido aos anos que estavam previstos, devendo ser informada a 

entidade em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida informou que já foram encetados contactos para a substituição do 

Veterinário Municipal, o Dr.º Gonçalo Cameira, que deixou de prestar serviços ao Município de 

Miranda do Corvo, estando para breve uma solução. ----------------------------------------------------  

Em resposta à questão levantada pelo Senhor Deputado Lídio Gonçalves sobre os 

prejuízos causados pela intempérie que assolou o nosso Concelho, informou que esse 

levantamento está praticamente concluído, tendo sido solicitado pela CCDR – Centro e 

esperando que esse pedido tenha em vista um apoio da Administração Central. Também 

comunicou que a Câmara Municipal já esta a dar seguimento às situações mais urgentes, não 

podendo esperar pela abertura de uma candidatura para atuar. --------------------------------------  

Relativamente às intervenções dos Senhores Deputados sobre as estradas do concelho, 

mencionou que relativamente às estradas nacionais a Câmara deve reforçar os pedidos para 

que sejam reparadas e no que toca às estradas municipais há que destrinçar essencialmente 

duas situações, umas onde já está construído o saneamento e infraestruturas e que a Câmara 

deverá reparar as mesmas o mais rápido possível e as que estando previsto a construção de 

saneamento e de outras infraestruturas, a curto e médio prazo, há que minimizar o estado do 

pavimento. Comunicou também, que na sua perspetiva, a estrada municipal com o piso mais 

degradado do Concelho é a estrada que vai da zona da Corga (Nossa Senhora da Piedade de 

Tábuas) para a Corujeira, referindo que a mesma tem o piso todo partido. ------------------------  

Em resposta às questões colocadas pela Senhora Deputada Verónica Simões, começou 

por agradecer o alerta relativamente aos semáforos colocados no Carapinhal e junto ao 

Mercado Municipal, referindo que irá solicitar informação aos serviços técnicos, sendo que 

ambos os casos deverão ser resolvidos brevemente, pois está em causa a segurança das 

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

De seguida informou que se tratou de um lapso, a não alusão no Boletim Municipal, da 

visita à Fundação ADFP, por parte do Senhor Ministro Adjunto Eduardo Cabrita e da Senhora 
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Secretária de Estado, a quando da visita dos mesmos ao Concelho de Miranda do Corvo. Tendo 

mencionado que é pratica dos membros deste Governo comunicarem à Câmara Municipal, 

quando são convidados por outras instituições do Concelho, a visitar o mesmo. -------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Deputado Luís Martins, começou por esclarecer que a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a reabilitação de todo o Altar-mor, 

sendo que a outra empreitada em curso, na Igreja de Semide, é referente à recuperação do 

teto, estando essa a ser custeada pela Fábrica da Igreja e com a ajuda da população. ----------  

Relativamente à Moção aprovada nesta Assembleia, relativa à reclassificação do 

Mosteiro de Santa Maria de Semide, informou que a Câmara Municipal se congratula, sendo 

certo que se irá associar a esta intenção. Afirmando que se a reclassificação do Mosteiro de 

Santa Maria de Semide, como Monumento Nacional, for bem sucedida então poderá ser uma 

realidade a inclusão da terceira fase das obras, numa futura reprogramação dos Fundos 

Comunitários. Continuou comunicando que a Câmara Municipal estará sempre disponível para 

assumir a parte não cofinanciada, como já fez com as obras que estão a decorrer. --------------  

Sobre a intervenção do Senhor Deputado Reinaldo Couceiro, mais propriamente sobre 

a conduta de água e dos ramais de saneamento na Ribeira de Semide, o Senhor Presidente da 

Câmara, recordou a informação dada na última Assembleia Municipal, nomeadamente que 

aquando das obras, em que o Dono da Obra era as Águas do Mondego, os serviços prepararam 

um projeto de requalificação de toda a rede de águas e ramais de saneamento, tendo sido o 

mesmo orçamentado em pouco mais de 100.000,00 euros. Acontece que o empreiteiro, num 

sentido oportunista, apresentou uma solução de quase o dobro, o que não possibilitou à 

Câmara Municipal em condições legais a realização da obra, nos termos apresentados pelo 

empreiteiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida informou das obras mais prioritárias deste mandato, em que se incluem, 

entre outras a obra atrás mencionada, o saneamento na zona de Casais de S. Clemente, a 

ligação da água para Moinhos e que irão ser objeto de candidatura ao POSEUR, cujo aviso de 

candidatura irá abrir em meados deste ano. Também informou que é intenção do Executivo 

candidatar estas obras já com as empreitadas em curso, ou seja com maturidade. ---------------  

Sobre a intervenção do Senhor Deputado Carlos Marta, referiu que até à próxima 

segunda-feira terá que estar finalizado o levantamento de todos os danos causados pela 

intempérie, incluindo os da Avenida Padre Américo, sendo que esta é uma intervenção 

urgente, principalmente a estabilização de toda a margem direita junto à Padre Américo. 

Sobre este assunto e para terminar comunicou que também existiram alguns problemas na 

margem esquerda, que serão resolvidos com o retomar da obra no Jardim da Paz. ---------------  
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Relativamente à intervenção da Deputada Celeste Cardoso, começou por informar que 

a revisão do Regulamento de Apoio às Coletividades Culturais e Desportivas está a ser 

efetuada, que durante este ano será aplicado o Regulamento em vigor, esperando ter a nova 

versão do Regulamento a ser aplicada no próximo ano. -------------------------------------------------  

Sobre a Rádio Dueça comunicou que não tem informações a dar, dado que a mesma 

não é uma coletividade cultural nem desportiva. --------------------------------------------------------  

Relativamente à atribuição de nome a uma rua, informou que terá que consultar o 

processo para se inteirar do ponto de situação do mesmo. Tendo de seguida referido que em 

relação à questão da pocilga já anteriormente transmitiu a sua opinião, no período de 

intervenção do público, durante a sua resposta ao Munícipe António Silva. -------------------------  

 No seguimento da intervenção do Senhor Deputado Fernando Araújo, informou que já 

tem conhecimento dos problemas no pavimento, que poderão existir na Casa do Design. -------  

Das obras no rio, comunicou que serão obrigatoriamente necessárias devido aos 

buracos causados pela intempérie que assolou o Concelho. --------------------------------------------  

Sobre as questões levantadas pelo Senhor Deputado relativamente à Praça José 

Falcão, informou que das propostas apresentadas para a entrada ao cimo da Praça, estaria 

mais inclinado para a colocação de floreiras. -------------------------------------------------------------  

Relativamente à sinalização comunicou que a situação está a ser estudada e no que 

toca à colocação de árvores que existiam no projeto, informou que as mesmas não estavam 

previstas a nível de adjudicação, estando neste momento o procedimento a decorrer. ----------  

No seguimento da intervenção da Senhora Deputada Fátima Ramos, mencionou que a 

Câmara Municipal manteve o projeto inicial de requalificação da Praça José Falcão, alterando 

unicamente o sentido do trânsito previsto no projeto, a pedido da Junta de Freguesia de 

Miranda do Corvo e dos comerciantes. ---------------------------------------------------------------------  

Relativamente à demora no projeto do Jardim da Paz, lembrou que não é de bom 

tom, a consignação de uma obra na sexta-feira antes das eleições, porque de algum modo é 

uma maneira de obrigar o executivo que vem a seguir, a realizar uma obra que até podia não 

a querer fazer. Lembrou também que este projeto na altura ainda não tinha o visto do 

Tribunal de Contas, nem parecer da Agência Portuguesa do Ambiente e que ainda existiam 

terrenos por adquirir ou por escriturar, faltando neste momento ainda dois terrenos. Ainda 

sobre este assunto, mencionou que estarão reunidas as condições para se avançar com a obra 

e podendo-a concluir ainda este ano. Em termos de financiamento, referiu que a obra 

mencionada estava aprovada em overbooking, acabando por não poder ser assim financiada, 

mas que irá certamente ser incluída no âmbito da candidatura de regeneração urbana. --------  
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Sobre a intervenção do Senhor Deputado João Branco, afirmou que a Câmara 

Municipal também felicita não só, a Junta de Freguesia de Miranda do Corvo pela excelente 

organização da edição do Carnaval deste ano, como também a Junta de Freguesia de Vila 

Nova por algumas intervenções que a mesma fez recentemente, assim como outras 

intervenções que as outras Juntas de Freguesia têm feito no âmbito da sua missão nobre, que 

desempenham, que é servir as populações que os elegeram para este mandato. ------------------  

Ponto 7 - 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 75/2013 de 12 de setembro. ------  

Tomou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal informando que 

esta informação não é para ser discutida nem aprovada, pois não é esse o objetivo deste 

documento. Tendo referido que esta informação é demasiado exaustiva, contendo até certos 

conteúdos dispensáveis de fazer parte do mesmo. -------------------------------------------------------    

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

Municipal que informou que houve uma falha na disponibilização dos documentos relativos a 

este ponto, tendo pedido desculpas por esse facto. -----------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada 

Fátima Ramos que referiu que a Câmara Municipal não faz mais porque não quer ou porque 

não tem capacidade para o fazer, pois da leitura que fez dos documentos, pode constatar que 

a Câmara tem uma ótima situação financeira, continuando com depósitos de quase dois 

milhões de euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida mencionou que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal também 

constata que esta Câmara Municipal anda devagar e que executa pouco, quando diz que este 

documento sobre o trabalho da Câmara, que não foi distribuído atempadamente aos Senhores 

Deputados, não tem grande relevância e que quase podíamos prescindir deste tipo de 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tomou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que em resposta à 

Senhora Deputada Fátima Ramos, referiu que considerou este documento com menos 

relevância, unicamente pelo facto de não ser necessária a sua aprovação. -------------------------  

Ponto 8 - Declarações no âmbito do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 

(conhecimento) ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que informou que estas declarações são uma obrigação legal, tendo a ver 

essencialmente com os compromissos plurianuais e com os pagamentos e recebimentos em 

atraso, à data de 31 de dezembro do ano anterior. ------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 26-02-2016  
Nº 1  

19 

A Assembleia Municipal, tomou conhecimento das Declarações no âmbito do art.º 15.º 

da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro. -----------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - AREAC - Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro - Proposta de 

Alteração dos Estatutos -----------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que informou que a AREAC é uma entidade com sede em Miranda do Corvo, mais 

propriamente, no Edifício Construir e tendo como associados diversos Municípios e a EDP. -----  

Tendo de seguida informado que, a alteração dos estatutos, se deve ao facto dos 

órgãos sociais terem verificado, que com os estatutos iniciais havia sócios de primeira e sócios 

de segunda, sendo que só os sócios fundadores é que podiam integrar os órgãos sociais. --------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Alteração dos Estatutos da 

AREAC – Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro. ------------------------------------------  

Ponto 10 - Proposta de Aquisição de Serviços de Revisão Legal às Contas Anuais do 

Município, de acordo com o previsto no art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que recordou que esta aquisição de serviços é uma obrigação legal, sendo 

necessária a aprovação desta aquisição na Assembleia Municipal. ------------------------------------  

Tendo também informado que o auditor externo que propõem é o mesmo que vem 

trabalhando com a Câmara Municipal desde o inicio desta imposição legal e que o valor da 

aquisição é o mesmo do ano anterior. ----------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta de Aquisição de 

Serviços de Revisão Legal às Contas Anuais do Municipio, de acordo com o previsto no art.º 

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

Ponto 11 - Orçamento Participativo Jovem - nomeação de três elementos para a 

Comissão de Análise Técnica ----------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que comunicou que o Orçamento Participativo Jovem já foi aprovado tanto na 

Câmara Municipal como na Assembleia Municipal, faltando apenas efetuar a indicação de três 

Deputados Municipais para fazerem parte da Comissão da Análise Técnica. Tendo também 

informado que a mesma Comissão já é constituída por um elemento representante do 

Executivo, em que foi indicada a Senhora Vice-Presidente Ana Gouveia, e por um Técnico 

Superior da Câmara, a Senhora Arq.ª Ana Figueiredo. ---------------------------------------------------  
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A Assembleia Municipal, aprovou, por unanimidade, a nomeação dos seguintes 

Deputados: Luís Filipe Correia Martins, Celeste Pereira Dias Cardoso e Lídio Lourenço 

Gonçalves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

Tomou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal informando que 

recebeu da Senhora Deputada Fátima Ramos, um documento, para dar um parecer sobre o 

Projeto de Resolução N.º 29/13-1ª Recomenda ao Governo a Reposição Urgente da Mobilidade 

Ferroviária no Ramal da Lousã, tendo solicitado de seguida à Senhora Deputada um breve 

esclarecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Deputada Fátima Ramos começou por mencionar que entraram dois 

projetos de resolução na Assembleia da República, um apresentado pelo Partido Ecologista 

“Os Verdes” e o outro pelo Partido Comunista Português. Continuou referindo que achou por 

bem solicitar a opinião dos Senhores Presidentes de Câmara e dos Senhores Presidentes de 

Assembleia Municipal a quando da entrega da primeira resolução, lamentando que nenhum 

lhe tenha respondido. ------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida mencionou, que tentou motivar a bancada do seu partido a votar a favor, 

na alínea que se referia à modernização e eletrificação do Ramal da Lousã, tendo o projeto 

nessa alínea sido votado por unanimidade por todos os Partidos, exceto pelo Partido Socialista 

que se absteve. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente as alíneas relativas à extinção da Metro Mondego e à passagem do 

património para a Refer e para os Municípios, informou que existiu abstenção de todas as 

Bancadas Partidárias. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Tomou de seguida a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

informando que não respondeu ao ofício da Senhora Deputada, por achar que num assunto 

desta relevância, tem que prevalecer a opinião do coletivo desta Assembleia Municipal. -------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora 

Deputada Fátima Ramos que mencionou não ter nenhuma critica a fazer relativamente à 

Assembleia Municipal, lamentando novamente a não resposta por parte dos Senhores 

Presidentes de Câmara de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã. ---------------------------------------  

Referiu que quando temos novamente um Governo do Partido Socialista, que foi quem 

colocou a obra a andar tendo de seguida interrompido os trabalhos, seria de esperar que 

tivessem uma solução e que a apresentassem. Mencionou também que no novo Orçamento 

existe uma verba irrisória para o Ramal da Lousã, que basicamente irá dar para os transportes 

alternativos e para a estrutura da Metro. ------------------------------------------------------------------  
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Na sua opinião, e como também referiu o Senhor Presidente da Câmara, vamos 

esperar que o Governo nos diga o que vai fazer e como é que pretende resolver a questão do 

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

A Assembleia Municipal, tomou conhecimento do pedido de parecer sobre o Projeto 

de Resolução N.º 29/13-1ª, que Recomenda ao Governo a Reposição Urgente da Mobilidade 

Ferroviária no Ramal da Lousã, deliberando remeter a todos os Partidos, com assento na 

Assembleia da República, a última Moção aprovada nesta Assembleia Municipal, relativa a 

este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Deputado 

Lídio Gonçalves que solicitou uma reflexão sobre o que aconteceu e o que está em cima da 

mesa, desde a aprovação conjunta da última Moção, nesta Assembleia Municipal, 

relativamente ao Ramal da Lousã. --------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora 

Deputada Celeste Cardoso que começou por congratular-se pela aprovação da Resolução 

proposta pelo do Partido Comunista Português, na Assembleia da República, e que acompanha 

em grande medida a última Moção aprovada nesta Assembleia Municipal, em especial quando 

aponta para a solução ferroviária.---------------------------------------------------------------------------  

De seguida mencionou que a Assembleia da República aprovou a posição sempre 

defendida pelo PCP, que se traduz na reposição, modernização e eletrificação da linha do 

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

Salientou que a Resolução constava dos seguintes três pontos: a extinção da 

sociedade Metro-Mondego; na devolução do seu património ao domínio público ferroviário e 

ao domínio municipal; e a reposição, modernização e eletrificação da linha do Ramal da 

Lousã. Referindo que os dois primeiros pontos foram votados favoravelmente pelo PCP, pelos 

Verdes e pelo PAN, tendo o Bloco, o PS, o PSD e o CDS optado pela abstenção. Relativamente 

à reposição, modernização e eletrificação da linha do Ramal da Lousã, todos os grupos 

parlamentares votaram favoravelmente, menos o PS que se absteve. Esperando que isso não 

signifique algo de assustador, porque os partidos quando estão na oposição têm uma posição e 

quando vão para o Governo têm outra.---------------------------------------------------------------------    

De seguida mencionou que vai aguardar algum tempo pela decisão do Governo, e que 

ficou contente com a posição que os Partidos PSD e CDS assumiram. Também ficou assustada 

por ver no Orçamento de Estado apenas inscritos dois milhões de euros para a Metro-

Mondego, o que significa que para 2016 não haverá evoluções, uma vez que esses valores 

inscritos apenas devem chegar para os transportes e para a manutenção da Metro-Mondego. --   
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Referiu que espera que a Metro-Mondego seja extinta e que o governo, para 2017, 

apresente uma solução para a linha do Ramal da Lousã. ------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal que reafirmou que o mais importante é estarem todos em sintonia e 

unidos em torno da mesma solução para a linha do Ramal da Lousã. 

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora Deputada Celeste 

Cardoso que mencionou estar a decorrer, no site da Petição Pública, a Petição de defesa do 

Ramal da Lousã, tendo de momento já cerca de 5 mil assinaturas, o que já exige a sua 

discussão no plenário da Assembleia da República. 

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 uma 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. ----------------------------  
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