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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 29-04-2016  

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão -----------------------  

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 26.02.2016 -------------------------  

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

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

Regimento ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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 - Associação de Informática da Região Centro - Alteração Societária - 

Deliberação Camarária de 1.04.2016 -----------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Prestação de Contas de 2015 - Deliberação Camarária de 22.04.2016 -----  

Ponto 8 - Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2016 - 

Deliberação Camarária de 22.04.2016 ----------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Relatório de Atividades do ACES PIN de 2015 e Plano de Ação para 2016 

Ponto 10 - 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. -------------------------------------------------  

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 José Miguel Simões Correia, sendo substituído por Francisco José Leitão 

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

- Deputado Hugo Pedro Cabral Fernandes, sendo substituído por Rúben Jordão Soares 

Fernandes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 1 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão -----------------------  
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De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Primeira 

Secretária Etelvina Luís que deu a conhecer todo o expediente recebido e expedido desde a 

última sessão, informando que o mesmo ficará à disposição dos Deputados Municipais nos 

serviços da Secretaria do Município, onde pode ser consultado, assim como as atas das 

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

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

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 26.02.2016 -------------------------  

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

O Deputado Paulo Silva não participou na votação da ata uma vez que não esteve 

presente na referida reunião. --------------------------------------------------------------------------------  

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

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Mário Sol 

que começou por cumprimentar todos os presentes. Informou que o assunto que o traz aqui, e 

tem sido recorrente, é o Ramal da Lousã. Mais informou estar presente também em 

representação do Senhor Presidente da Cooperativa do Jornal Trevim da Lousã. Deu 

conhecimento à Assembleia Municipal terem estado presentes na Sessão de Câmara Ordinária 

para entregar uma cópia da petição que foi entregue na Assembleia da República. Entretanto, 

constatou-se que tendo a petição mais de 2 mil assinaturas (cerca de 8 300 assinaturas), 

poderia também ser entregue nas assembleias municipais, que é que estão a concretizar nas 

três câmaras do projeto. Continuou referindo que os representantes da cooperativa estão 

hoje presentes na Assembleia Municipal da Lousã e que muito brevemente irão dirigir ao 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal a petição que foi entregue, acompanhada das 

assinaturas para discussão neste auditório. ----------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Álvaro Francisco 

que começou por cumprimentar todos os presentes. Começou por referir que o assunto, 

Ramal da Lousã, tem sido demasiado mal tratado e já vai longo demais. Ao chegar a 

dezembro o Ramal da Lousã completará 110 anos e será uma boa altura para se fazer um 

balanço. O comboio transportava um milhão de passageiros por ano e em 2009, alguns 

iluminados tomaram a decisão de destruir o ramal, para ao fim de dois anos estar a funcionar 

um “moderno e robusto sistema de transporte”. Foram feitos muitos estudos e esbanjou-se 
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muito dinheiro. Apesar de tudo, 90% do que está feito poder ser aproveitado para a 

implementação do comboio. Referiu que hoje ainda há gente interessada nesses estudos. E 

passados seis anos, continua-se com o fraco remedeio dos transportes alternativos (que quem 

utiliza e conhece, sabe que são péssimos). Falando de BRT, Bus Rapid Transit, referiu ter 

estado no dia 8 de março numa sessão de trabalho sobre transportes, onde foram referidas 

coisas importantes, nomeadamente que as características dos autocarros elétricos não 

permitem a sua aplicabilidade nesta distância quilométrica, que as pontes e os tuneis 

dificultam a velocidade que é necessária para este percurso e o custo de implementação 

também é incomportável. -------------------------------------------------------------------------------------   

Lembrou que o projeto MM foi chumbado em Bruxelas, restará a solução que o 

Movimento de Defesa do Ramal da Lousã defendeu sempre, a modernização e a eletrificação. 

A reposição do comboio é mais rápida na implementação, reduz o tempo de percurso, 

dispensa a construção, equipamento e manutenção de 15 subestações, dispensa a construção, 

equipamento e manutenção do parque de máquinas e oficinas, dispensa a aquisição de 

material circulante (é sabido que a REFER tem material circulante para poder funcionar aqui). 

Ressalvou que esta solução é a maís económica e que o eixo Coimbra-Ceira-Miranda-Lousã-

Serpins-Góis não tem densidade populacional que justifique outra solução que não seja o 

comboio. O comboio transporta passageiros e mais tarde poderá também transportar 

mercadorias, pois esta é uma zona rural, com muita madeira para escoar, com minas, que 

apesar de hoje estarem inativas a qualquer momento podem ser ativadas, o que será mais um 

fator de sustentabilidade, além da sustentabilidade ecológica, com a diminuição de camiões 

circulantes na estrada. Referiu o Professor Lino Leitão com o estudo que fez tem ajudado a 

clarificar a solução para este problema. -------------------------------------------------------------------   

Lembrou que os eleitores destas regiões também merecem o esforço dos autarcas e 

contam com eles para os representar nesta luta. Mencionou o facto de estarem a representar 

mais de 8 000 pessoas e de terem feito todos os esforços para serem bem sucedidos na 

resolução deste problema. ------------------------------------------------------------------------------------   

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

Câmara Municipal que começou por cumprimentar todos os presentes e agradeceu a presença 

destes munícipes e a sua preocupação com o processo do Ramal da Lousã. Em resposta ao 

Munícipe Mário Sol, o Senhor Presidente confirmou que a Câmara Municipal recebeu os 

representantes dos diversos movimentos e a petição entregue na Assembleia da República. 

Em relação à intervenção do Munícipe Álvaro Francisco, referiu que além de traduzir a sua 

opinião pessoal, acabará por transmitir a opinião de muitos dos presentes, a solução 

ferroviária será sempre a preferida. ------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 4 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

Regimento ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João Branco  que 

depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que a sua intervenção se destina a 

congratular a Câmara por duas iniciativas muito pertinentes. A primeira foi a presença do 

Município na BTL em Lisboa, onde o stand estava muito bem localizado e que dava uma 

imagem muito agradável, muito moderna, muito dinâmica de Miranda do Corvo. Lembrou que 

o stand outrora foi criticado, mas que hoje todos têm a noção que foi um bom investimento 

por parte da autarquia e que vai até para a Feira Ibérica de Turismo no mês de maio. 

Aproveitou também para congratular a Câmara por ter colocado em prática o Orçamento 

Participativo Jovem. É uma iniciativa importante para toda a comunidade, mas sobretudo 

para a comunidade jovem mirandense. Ressalvou que é dar uma oportunidade aos jovens de 

participarem na vida ativa política do concelho e poderá motivar algum interesse por parte 

dos jovens na política. -----------------------------------------------------------------------------------------    

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Rúben Fernandes  

que depois de cumprimentar todos os presentes, interveio para fazer uma saudação à Câmara 

Municipal pela atividade realizada a 10 de abril, o 1º Campeonato Nacional de Drones. Foi 

realizado no estádio municipal das Meãs. Tratou-se da primeira edição em Portugal, de 

seguida irá haver noutras cidades. Ressalvou que a única vila que vai receber este 

campeonato, será mesmo Miranda do Corvo. Atraiu cerca de meia centena de pilotos e 

imensos espetadores para verem o campeonato e a exposição de drones. Concluiu destacando 

o executivo pela iniciativa em trazer este campeonato para a vila. Um trabalho de 

persistência, estratégia e capacidade de inovação e aposta na atração turística por parte do 

executivo. Este evento teve também um grande destaque nos meios de comunicação social, o 

que é bastante favorável para o concelho de Miranda do Corvo. --------------------------------------   

Terminou citando o Senhor Presidente de Câmara no Boletim Municipal: “Miranda 

estava inebriante, repleta de provas desportivas e atividades culturais. Vamos continuar a 

promover o nosso tesouro, a nossa terra, mostrar que Miranda do Corvo é mesmo uma paixão 

natural.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Carla Baptista  que 

depois de cumprimentar todos os presentes, começou por abordar o Clube de Empresários de 

Miranda do Corvo, lembrando que em novembro de 2015 foi assinado um protocolo com o 

clube, que até agora não produziu efeitos.  Atendendo que a estratégia do executivo nestes 

últimos anos para fixar empresas e para atrair empresários ao concelho não tem tido sucesso 

e atendendo a que algumas empresas do concelho se estão mesmo a deslocalizar, questionou 
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porque é que o Clube, (uma das funções será tentar impactar as politicas económicas e 

empresariais do concelho), ainda não tem a sua sede formada e ainda não está em 

funcionamento? Perguntou qual é o ponto de situação em virtude de saberem que a câmara se 

dispôs a ceder instalações e apoio financeiro. É importante para o concelho que esta 

associação de empresários inicie a sua atividade e trabalhe como agregador e fixador de 

empresas e empregos. -----------------------------------------------------------------------------------------    

Questionou também o facto de a Expo 2016 estar muito próxima e não ser visível 

qualquer publicidade ao evento. Referiu terem conhecimento de que há uma comissão 

organizadora escolhida. Continuou dizendo que nada têm contra sobre cada um dos 

elementos, pessoas todas capazes, aquilo que estranham é o facto de ser um grupo limitado, 

restrito, pouco democrático, não aberto a outros quadrantes políticos, pouco alargado, 

porque não inclui outros membros da sociedade civil, funcionários da câmara e empresários, 

que são os principais visados nesta feira. Continuou referindo que não devemos viver à custa 

do passado, mas sim virados para o futuro, no entanto, tudo aquilo que foi passado e que teve 

sucesso e atingiu os seus objetivos, deve ser sempre lembrado, e por vezes até seguido. 

Lembrou que no anterior executivo as comissões organizadoras da Expo Miranda eram sempre 

alargadas à sociedade civil, aos funcionários da câmara, aos empresários, e foram sempre 

bem sucedidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

depois de cumprimentar todos os presentes, abordou o facto de durante a semana que passou 

a vila de Miranda do Corvo ter sido inundada com cartazes publicitários da Queima das Fitas. 

Referiu concordar que a Queima das Fitas seja um grande evento do distrito, contudo a 

promoção do mesmo deve ser feita com conta, peso e medida e obrigada aos mesmos 

trâmites legais que outros eventos, associações e até empresas. Constatou que neste 

momento em Miranda se vêm centenas de cartazes em postes de eletricidade, em caixas da 

EDP, em paragens de autocarro, fachadas de casas na zona histórica e até em troncos de 

árvores, mas nas zonas próprias para afixação de publicidade, não há cartazes. Sabendo que 

existe um enquadramento legal para afixação de publicidade, questionou se à Câmara 

Municipal foi solicitada alguma licença ou efetuado algum pedido? E em caso contrário, 

questionou se a Câmara está a atuar em conformidade e a tomar medidas para responsabilizar 

os autores desta afixação de cartazes que foi realizada sem o mínimo de bom senso, 

prejudicando a imagem da vila de Miranda. ---------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Ivone Dias que 

depois de cumprimentar todos os presentes, interveio para referir o espaço de lazer da 

Quinta da Paiva. Relembrou que em janeiro aquando das intempéries no nosso país e 
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especificamente no nosso concelho, houve inundações nos terrenos da Quinta da Paiva, 

provocando estragos pela acumulação de detritos trazidos pela água. Desde então o Parque 

Infantil, devido a esses mesmos detritos acumulados tem o seu acesso interdito. O campo de 

areia está desprovido de areia, estando a mesma espalhada pelo parque. Continuou dizendo 

que o parque está sujo com caixotes do lixo por despejar e a manutenção da relva por fazer, 

o que denota falta de zelo. O campo de relva sintético está cheio de resíduos de lama e terra 

seca, o que o torna impraticável. Referiu que também em relação aos equipamentos de 

manutenção se denota a falta de um equipamento de ginástica fisiátrica (já há algum tempo), 

não se tendo conhecimento de quando será recolocado e de quando será feita a manutenção 

dos outros dois que lá se encontram. Frisou que a falta de cuidado e de zelo naquele espaço é 

lamentável, ainda com a agravante de existir junto àquele espaço um hotel de quatro 

estrelas, que tem eventos agendados com muita frequência. Referiu, por exemplo, o 

agendamento para a Receção às Confrarias no dia 30 de abril. Lamentou que é uma pena ver 

aquele espaço, que é de todos, para todos, ser desprezado da forma como está a acontecer. 

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

depois de cumprimentar todos os presentes, abordou a questão da entrega dos documentos  

de apoio a estas reuniões. E apesar do Deputado Lídio já ter abordado esta questão, frisou 

que é um problema que se arrasta na preparação destas Assembleias, o que se traduz em 

dificuldades acrescidas para que quem está presente. Referiu ser importante estar por dentro 

dos assuntos, não se limitando a levantar e a baixar a mão nas votações, como é o caso de 

todos os presentes, consiga fazer um bom trabalho. Referiu ser para si bastante difícil poder 

ler e ter alguma noção do que vem escrito nos documentos, porque os documentos foram-lhe 

entregues na quarta-feira à hora de jantar (foi informado por telefone que iriam ser deixados 

na caixa do correio), sendo que chegou a casa já tarde e de manhã saiu muito cedo, e só na 

quinta-feira à noite é que teve oportunidade de ver e ler os documentos. Chamou a atenção 

para o facto de não estar a ser cumprido o Regimento e de ter de haver mais cuidado na 

elaboração e entrega dos documentos. ---------------------------------------------------------------------  

Continuou a sua intervenção para fazer um reparo ao Senhor Presidente da Câmara, 

porque no dia 11 de março lhe enviou um email a solicitar uma reunião com diversas 

entidades, nomeadamente os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, a Coordenadora da 

UCSP, os lideres de bancada, para se debaterem alguns temas sobre saúde que pensa serem 

importantes para todos terem noção de alguns pontos de situação. Informou não ter obtido 

resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Informou também ter enviado em abril um email ao Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal a solicitar que a Ordem de Trabalhos desta Assembleia contemplasse um ponto 
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relativo ao Conselho da Comunidade, não obtendo qualquer resposta. Pelo que na quinta-feira 

à noite ficou surpreendido quando viu que estava contemplado com uma intervenção no ponto 

9 - Relatório de Atividades do ACES PIN de 2015 e Plano de Ação para 2016. Informou que 

resumir um relatório de atividades e um plano de ação do ACES PIN para fazer uma 

apresentação, não estando reformado e tendo a sua atividade profissional que ainda é 

bastante intensa, o fez sentir-se um bocado limitado na sua preparação. Referiu que gostaria 

de ter tido tempo para fazer outro tipo de apresentação, mas que vai tentar fazer o seu 

melhor nessa explanação. -------------------------------------------------------------------------------------   

Continuou referindo que em dezembro falou da limpeza do espaço público em frente 

à Cooperativa, o espaço estava com mau aspeto e cheio de ervas, no centro da vila. Lembrou 

que o Senhor Presidente disse que ia resolver a situação, mas está tudo na mesma. -------------  

Relembrou uma proposta da Coordenadora da UCSP de Miranda do Corvo para a 

Câmara Municipal ser parceira na aquisição e cedência de um quiosque eletrónico para a 

unidade de saúde, sendo que seria uma mais-valia para a organização e para os utentes, 

promovendo a qualidade dos serviços. Questionou o Senhor Presidente sobre o ponto de 

situação da assinatura deste protocolo de colaboração, visto já ter estado presente em sessão 

de câmara do dia 18 de março, e a ARS já ter enviado o protocolo devidamente assinado. 

Verifica-se que a câmara não deu andamento ao processo, por isso perguntou: “Para quando 

prevê a assinatura do protocolo e aquisição do referido quiosque, porque como já foi referido 

este equipamento é uma mais-valia para a unidade?” ---------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Celeste Cardoso que 

depois de cumprimentar todos os presentes, informou que o seu colega de bancada, Carlos 

Marta, teve uma ida ao médico repentina e chegará mais tarde. Sendo assim, começou por 

colocar uma questão do Deputado Carlos Marta acerca daquele prédio que se situa na Rua 

Padre Américo, atrás das Finanças, que é conhecido pelo “Galinheiro”. Referiu que chegou ao 

conhecimento da bancada da CDU que nas últimas inundações foi arrastada muita terra, 

houve derrocadas no Rio Alheda e agora quando chove a água entra nas garagens. Essa parte 

do terreno será propriedade da câmara, haverá também uma parte junto ao rio que é 

responsabilidade de outra entidade, da Agência Portuguesa do Ambiente. Referiu que o que 

seria necessário fazer era um muro de contenção de terras, a ser feito pela câmara se for 

viável, ou em alternativa, a câmara oficiar às entidades competentes para que intervenham e 

possam fazer esse muro de contenção de terra. ----------------------------------------------------------  

Continuou a sua intervenção para questionar o Senhor Presidente sobre o Templo 

Ecuménico. Referindo que se tem vindo a ler na comunicação social que existe algum litígio 

entre a câmara e a ADFP, que terá a ver com alterações em termos de projeto. ------------------  



 

 

      

Ata 29-04-2016  
Nº 2  

8 

Seguidamente apresentou de voto de louvor ao Julgado de Paz, Juíza de Paz e 

funcionária Sandra Simões: -----------------------------------------------------------------------------------  

“O Julgado de Paz de Miranda do Corvo está instalado desde 2004 tendo sido 

inaugurado em 18 de março de 2004 tendo completado recentemente 12 anos. -------------------     

A instalação do Julgado de Paz em Miranda do Corvo representou uma importante 

conquista para o concelho em matéria de justiça. Cumpre realçar que o Julgado de Paz tem 

competência para dirimir conflitos com valor até 15.000,00€ e trata/decide questões tão 

relevantes como litígios relativos a direitos e deveres de condóminos, cumprimento de 

obrigações, litígios entre proprietários de prédios, escoamento natural de águas, abertura de 

janelas, varandas e obras semelhantes, ações de reivindicação, possessórias, usucapião, 

acessão, divisão de coisa comum e muitas outras e hoje até pode decidir providências 

cautelares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Julgado de Paz tem um serviço de mediação que disponibiliza a qualquer 

interessado a mediação como forma de resolução alternativa de litígios e, não sendo possível 

a mediação os conflitos são decididos pela via da decisão judicial proferida pela Juíza de Paz. 

Quem trabalha com o Julgado de Paz de Miranda do Corvo e já recorreu aos seus 

serviços sabe a enorme importância que tem tido na resolução de litígios no concelho. Em 

especial em matéria de legalização de terras através das ações de usucapião que demoram 

em média 5/6 meses a ser decididas quando nos tribunais judiciais a decisão demora 2/3 

anos, o papel do Julgado de Paz tem sido muito relevante, sendo que, se trata de uma área 

em que anualmente há várias dezenas de processos com grande complexidade de análise, 

formalidades e diligências muito demoradas e ainda assim a celeridade tem sido evidente. 

Para se aperceber a importância destes processos basta pensar que a grande maioria dos 

prédios rústicos no concelho estão ou estavam indivisos com todas as consequências 

negativas, por exemplo, por não se poder construir sem antes autonomizar o prédio por via de 

usucapião. Feito este enquadramento cumpre realçar, para além da importância do Julgado 

de Paz na comunidade, o papel da Juíza Dra. Filomena Matos e da inexcedível e 

competentíssima funcionária do Julgado de Paz, Sandra Simões. -------------------------------------  

Assim: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Pela importância e relevo que o Julgado de Paz tem na comunidade, pela justiça de 

proximidade que trouxe aos Mirandenses, nestes 12 anos. Face ao relevo que a Juíza de Paz 

Dra. Filomena Matos tem no exercício da justiça do Julgado de Paz, à disponibilidade, 

competência e dedicação da funcionária (dos quadros do Município), da trabalhadora a ele 

afeta Sandra Simões propomos que a Assembleia Municipal aprove um voto de louvor ao 
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Julgado de Paz, à Juíza de Paz e funcionária pelo serviço relevante prestado à comunidade 

neste 12 anos.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Celeste Cardoso e Carlos Marta(a) -----------------------------------------------------------------  

Deputados CDU - Miranda do Corvo” --------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Fátima Ramos que 

mostrou a sua satisfação pelo trabalho desenvolvido naquela infraestrutura e pela 

proximidade que trouxe entre a justiça e as pessoas no concelho de Miranda. Referiu sentir-se 

feliz, por passados 2 anos de estar na autarquia ter conseguido implementar aquela 

infraestrutura no concelho, que foi uma conquista importante. Afirmou que esta situação 

contraria o que se passa hoje nesta autarquia, que em vez de se conquistarem serviços, se 

perdem serviços no concelho. --------------------------------------------------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves 

que interveio para referir que tem o máximo de respeito por esta proposta de louvor ao 

Julgado de Paz e estando de acordo e em sintonia com o que foi dito pela líder de bancada, 

Fátima Ramos, pensa que misturar justiça e política pode ser perigoso. E os políticos devem 

ter algum cuidado com isso. ----------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou o Voto de Louvor ao Julgado de Paz, por maioria, com 

a abstenção do Deputado Lídio Gonçalves. ----------------------------------------------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, congratulou o executivo pela obra de 

reabilitação do claustro quinhentista do Mosteiro de Santa Maria de Semide, obra que ficou 

pronta recentemente, com um excelente resultado final. Lembrou que a obra não é da 

exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal, mas a ela se deve um grande esforço 

financeiro e de insistência junto das entidades competentes e gestoras para que fosse levada 

a cabo esta segunda fase das obras de reabilitação do complexo humanístico. --------------------        

Endereçou agradecimentos a esta Assembleia Municipal e à Direção Regional da 

Cultura Centro que junto do poder central em Lisboa realizaram um bom trabalho. Enalteceu 

ainda o esforço e o empenho na reabilitação do altar-mor da Igreja Matriz que está a ficar 

com muito bom aspeto e que dignifica o espaço e o imóvel. Este trabalho deve continuar. 

Lembrou que agora existe um Ministério da Cultura (do qual estivemos privados quatro anos), 

e Miranda do Corvo deve-se manter firme na questão da classificação do Mosteiro de Santa 

Maria de Semide como monumento nacional e lançar o mais rapidamente possível para a 

terceira e última fase das obras de reabilitação. Frisou que deve ser dado a todo o imóvel a 

imagem que merece.-------------------------------------------------------------------------------------------   
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De seguida abordou outro ponto relacionado com o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do concelho de Miranda do Corvo 2025, para solicitar ao Senhor Presidente 

para não esquecer as ligações rodoviárias e a sua manutenção, nomeadamente, na zona de 

Semide e Rio de Vide. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Alertou também para o facto de estarmos num concelho com um património natural 

muito interessante e bastante diversificado, tanto ao nível de flora, como de fauna e neste 

momento haver algumas monoculturas que começam a ter o monopólio desta paisagem 

natural (com particular incidência na floresta). Referiu a sua preocupação com a madeira, a 

argamassa, a sustentabilidade que são temas que devem ser analisados seriamente neste 

plano. Os acessos florestais, os recursos hídricos, e aqui referiu a realidade que lhe é mais 

próxima, Semide, não nos devemos esquecer que somos atravessados pelo Rio Ceira, que tem 

vindo a ser esquecido ao longo dos anos e que a margem direita do Rio Ceira ainda é Semide 

(Foz do Mosteiro). ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Concluiu referindo que são pontos importantes que não podem ser esquecidos e que 

fazem todo o sentido serem incluídos neste programa Miranda 2025. --------------------------------  

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

que cumprimentou todos os presentes. Começou por abordar o tema da desburocratização e 

simplificação levada a cabo pela autarquia de Miranda, uma aposta feita na mudança do 

sistema informático e na gestão documental. Também referiu, com agrado, as noticias que 

têm vindo na comunicação social na redução muito significativa de custos de papel (falamos 

de mais de 200 mil folhas de papel), tinteiros, são pequenos contributos que no total totaliza 

uma redução de cerca de 10 mil euros, não tão pequena assim, que será de cerca de 65% nos 

últimos três anos. Um valor que ao longo dos anos dará para fazer pequenos investimentos. ---  

Ressalvou que esta redução de custos associada à desburocratização e à simplificação 

de todo o sistema documental da câmara, reduz tempo, reduz custos e beneficia todos os 

intervenientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O segundo ponto que abordou tem a ver com a 2ª Feira Medieval. Este ano associada 

às comemorações do 880º aniversário da atribuição da Carta de Foral a Miranda do Corvo por 

D. Afonso Henriques em 1136. Portugal nasceu com o Tratado de Zamora, depois de 

vencermos a Batalha de Ourique, em 1139, sendo que três anos antes já Miranda tinha o seu 

foral. Frisou que este tipo de atividades para além de relançarem o concelho em termos 

turísticos, acabam por captar sinergias para outros campos se desenvolverem e também 

enaltecem o passado, fazem-nos viver o presente e projetam-nos para o futuro. -----------------   
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Realçou que são todos estes contributos que fazem com que Miranda nunca tenha sido 

tão falada nos últimos anos, como nos últimos dois anos, do ponto de vista da comunicação 

social e do ponto de vista de algumas atividades inovadoras.------------------------------------------   

Concluiu agradecendo ao Dr. Miguel Baptista por estas iniciativas e dizendo que é isto 

que nos faz sentir bem e viver com paixão esta terra. --------------------------------------------------   

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves  

que depois de cumprimentar todos os presentes, questionou o Senhor Presidente da Câmara 

sobre o ponto de situação das questões colocadas por si na última Assembleia Municipal. 

Referiu que compreende que o Senhor Presidente não as tenha presentes e por isso vai 

lembrá-las: a primeira questão tinha a ver com a falta de veterinário municipal, a segunda 

tinha a ver com a reparação dos estragos provocados pelo temporal anterior a essa assembleia 

(nomeadamente as cheias dos rios que atravessam o concelho), a Quinta da Paiva (que já foi 

referida) e sobre o estado de degradação da estrada municipal, já com saneamento básico 

instalado, que vai de Miranda para a Lousã, passando por Meãs, Cadaixo, Espinho e por ai 

fora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A outra questão que colocou tem a ver com os atrasos recorrentes na entrega da 

documentação aos deputados municipais. Sobre isso referiu ter uma proposta para apresentar 

e clarificou essa proposta referindo o que diz o artigo 17 do Regimento da Assembleia 

Municipal, no ponto 5, alínea b): “Para os membros da assembleia que não disponibilizem 

endereço de correio eletrónico ou pretendem a documentação em papel, a mesma será por 

eles levantada nos serviços do município.” E desde que disponível com o ponto 4. “A 

documentação é entregue a todos os membros com antecedência de pelo menos três dias 

uteis sobre a data do início da sessão.” --------------------------------------------------------------------  

Seguidamente passou a apresentar a Proposta: -------------------------------------------------  

“Atendendo à recorrência do atraso, com que a ordem do dia e respetivos 

documentos, têm vindo a ser disponibilizados, situação que obriga alguns membros da AM, a 

deslocarem-se várias vezes à Secretaria da AM para levantarem total/parcialmente aqueles 

documentos, propomos a seguinte alteração à alínea b) do ponto 5 do art.º 17 do Regimento 

da AM: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

b) – Texto existente até Município……, desde que disponível de acordo com o ponto 4. 

Nas situações de atraso, a documentação será entregue nos respetivos domicílios. ---------------   

A Bancada do PSD/CDS-PP, Lídio Gonçalves (a)” ------------------------------------------------  

Em alternativa, apresentou uma segunda proposta: ------------------------------------------ 

“Atendendo à recorrência do atraso, com que a ordem do dia e respetivos 

documentos, têm vindo a ser disponibilizados, situação que obriga alguns membros da AM, a 
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deslocarem-se várias vezes à Secretaria da AM para levantarem total/parcialmente aqueles 

documentos, propomos a seguinte alteração de procedimento: ---------------------------------------  

Em alternativa à proposta 1, e numa situação menos formal, propomos que o 

Secretariado da AM, tenha competência, para assumir perante o membro da AM, em situação 

de atraso da entrega da documentação, essa mesma entrega no domicílio dos autarcas. --------  

A Bancada do PSD/CDS-PP, Lídio Gonçalves (a)” ------------------------------------------------  

Concluiu dizendo que põe à consideração da mesa estas duas hipóteses, referindo que 

pessoalmente preferiria a primeira proposta. -------------------------------------------------------------  

Finalizou a sua intervenção lembrando que, em representação da bancada PSD/CDS, 

faz parte da comissão regimental para a análise técnica do Orçamento Participativo Jovem. 

Esta análise ocorrerá de 23 a 30 de abril, onde essa comissão irá verificar se as propostas 

cumprem todos os critérios exigidos e dia 13 de maio será realizada a audição dos 

interessados. Referiu desconhecer em que moldes esta comissão intervém para além da 

análise técnica, e como habitualmente nestas comissões se fazem sessões ao sábado, 

informou a sua indisponibilidade para estar presente nessas eventuais reuniões de sábado. 

Questionou, por isso, o Senhor Presidente da Câmara da existência de algum calendário 

dessas reuniões, para se necessário, pedir a sua substituição.-----------------------------------------  

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

Paiva que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu trazer algumas questões ao 

Senhor Presidente colocadas por alguns fregueses de Vila Nova, na Assembleia de Freguesia. A 

primeira relacionada com o talude que suporta a estrada do Torno, que deixou de existir com 

o último temporal, informando que qualquer dia a estrada desaparece, pretendendo saber 

qual o ponto de situação. -------------------------------------------------------------------------------------  

A segunda questão também tem a ver com o temporal e é sobre uma estrada florestal 

na Melroeira, em que o rio saiu do seu leito e ocupou a estrada, esburacando-a, fez outro 

ribeiro. Questionou se está já alguma solução planeada para esta situação. -----------------------    

A terceira questão prende-se, como já é sabido, com a água de consumo, tanto em 

Vila Nova, como em Vila Flor. As condutas em Vila Nova são, a maior parte delas, em 

fibrocimento, e as de Meroucinhos e Vila Flor são todas. Perguntou para quando o início das 

obras de saneamento de Vila Flor e Meroucinhos, uma vez que a conduta da água terá que ser 

substituída e aproveitar-se-ia para fazer o saneamento. -----------------------------------------------  

De seguida questionou sobre a água no Gondramaz. Sendo que quando chega o verão o 

Gondramaz está sempre sem água e sem pressão nas residências. Referiu que sabe que é uma 

situação difícil de resolver, mas perguntou qual é a solução que está pensada, porque é uma 



 

 

      

Ata 29-04-2016  
Nº 2  

13 

situação que terá que ser resolvida. O Gondramaz tem muitos visitantes, no verão muita 

gente a passa por lá e é necessário criar condições para todos os visitantes e moradores. ------  

Questionou também relativamente ao Gondramaz qual o ponto de situação, sobre um 

projeto que a Junta de Freguesia pediu à Vodafone, para poder haver rede e melhores 

condições de acessibilidade. Informou que o protocolo já foi enviado para a câmara e ainda 

não obtiveram resposta. Recordou que há outro projeto da Vodafone que já chegou à Junta e 

que vai ser encaminhado para os Baldios e poder-se-á aproveitar as duas situações para 

reduzir a uma assinatura os dois protocolos. --------------------------------------------------------------   

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

depois de cumprimentar todos os presentes, Informou ter três assuntos a expor. -----------------  

O primeiro sobre: “Manuais Escolares gratuitos para os alunos do 2º, 3º e 4º anos de 

escolaridade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Constituição da Republica Portuguesa consagra no seu Artigo 13º que "Ninguém pode 

ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer 

dever em razão de ascendência, sexo. raça, língua, território de origem, religião, convicções 

políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual". 

No Artigo 74º, nº 1 "Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade 

de oportunidades de acesso e êxito escolar". Também o mesmo artigo no seu nº 2 alínea a) diz 

o estado deve "Assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito". -----------------------  

Assim, interpretando a lei e fazendo cumprir a Constituição, o executivo camarário 

aprovou, com os votos do senhor presidente da Câmara e dos vereadores do Partido 

Socialista, a oferta dos manuais escolares para os alunos do 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

para o ano lectivo de 2016/2017, abrangendo um total de 325 alunos. ------------------------------  

Também os alunos do 1º ano de escolaridade terão os manuais escolares gratuitos, 

mas será o governo que os irá oferecer, tal como já foi aprovado. -----------------------------------  

Esta atitude muito me apraz, enquanto docente. E muito me agrada enquanto 

deputada municipal eleita nas listas do Partido Socialista. ---------------------------------------------  

Aproveito, agora, para felicitar o presidente da Junta de Vila Nova que foi pioneiro 

nesta atitude, pelo mesmo motivo: gratuitidade dos livros para os alunos do 1º ciclo, uma 

medida que o executivo agora assumirá e estenderá a todo o concelho. ----------------------------  

Quero, pois, dar os parabéns ao Senhor Presidente da Câmara e restante executivo 

pela proposta aprovada na sua reunião de 1 de abril, interpretando muito bem o sentido da 

lei e da constituição. -------------------------------------------------------------------------------------------  

BEM HAJAM ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A deputada municipal, Etelvina Luís (a).” -------------------------------------------------------  
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Continuou a sua intervenção passando ao segundo assunto: “Férias Divertidas -----------  

Quero felicitar o executivo pela realização do programa "Férias divertidas-Páscoa 

2016" que juntou um grupo de crianças do concelho entre os dias 21 de março e l de abril. ----  

Esta iniciativa com, inúmeras atividades, foi uma forma de prestar um serviço social 

às famílias e oferecer às crianças um leque muito variado de atividades lúdicas. -----------------  

A realização destas actividades permitiram libertar os pais trabalhadores da 

preocupação de onde deixar os filhos, durante as férias escolares. ----------------------------------  

A ambição e qualidade deste programa foram importantes, para as crianças que nele 

participaram. A diversidade enriqueceu quem participou e proporcionou experiências que 

certamente não seriam, em circunstâncias normais, fáceis de aceder. ------------------------------  

Mais uma vez parabéns e bem hajam pela iniciativa. ------------------------------------------  

A Deputada Municipal, Etelvina Luís (a).” --------------------------------------------------------  

Concluiu a sua intervenção questionando o Senhor Presidente de Câmara sobre o 

ponto de situação da Zona Industrial de Lamas. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Paulo Silva que 

depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que a sua intervenção vai no sentido do 

desenvolvimento do concelho de Miranda do Corvo. Informou ter estado na reunião da CIM em 

representação da sua bancada, onde foi abordada a situação do metro e sobretudo, onde se 

questionou quem supervisionava a empresa que fazia os transportes de passageiros da linha 

da Lousã. O Senhor Presidente da CIM não soube responder, mas informou que no dia 01 de 

maio o Secretário de Estado dos Transportes irá estar na CIM em Coimbra, e que estas 

perguntas lhe seriam colocadas.  ----------------------------------------------------------------------------  

Verificando-se que este assunto é demasiado importante para o concelho de Miranda 

do Corvo, e que nesta reunião irão estar presentes os Presidentes de Câmara dos concelhos 

interessados no Metro, e que é tão raro que Ministros e Secretários se desloquem à periferia, 

poderia esta ocasião ser aproveitada para se deslocar um grupo pequeno e restrito (por 

exemplo, o Senhor Presidente de Câmara, o Senhor Presidente da Assembleia, os lideres de 

bancada) para questionar e ouvir o que o Secretário de Estado tem para dizer sobre o 

assunto. Sendo que, neste momento não há nada, são relatórios, são estudos a mais, projetos 

concretos a menos, mas no fundo não há nada em cima da mesa. ------------------------------------  

Informou da sua disponibilidade para se for necessário e dentro dos seus afazeres 

profissionais fazer parte dessa comissão. ------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Fátima Ramos que 

começou por ressalvar que o Tratado de Zamora é de 1143 e que é uma data que não deve ser 

baralhada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Em relação à proposta feita pelo Deputado Paulo Silva, referiu que iria mais longe no 

sentido de lembrar que os membros do governo têm vindo a Miranda, não são é recebidos 

pelo Senhor Presidente da Câmara. Por isso, sugeriu ao Senhor Presidente da Câmara que a 

reunião da CIM onde estará o Senhor Secretário de Estado, ocorra em Miranda, que visitem a 

linha da Lousã e que a reunião tenha uma parte para os membros da CIM e outra parte aberta 

ao público geral, para isso podem utilizar a Casa das Artes, por exemplo. --------------------------  

Informou que nas funções que desempenha no momento, não perde nenhuma 

oportunidade, quando está com o Senhor Ministro das Infraestruturas, de lhe relembrar o 

assunto. De facto ter um governo que passa o tempo a dizer que anda a fazer estudos, quando 

tem nesse mesmo governo a pessoa, a Engª Ana Paula Vitorino, que era Secretária de Estado 

quando decidiram avançar com as obras, diz não perceber porque é que ainda se estão a 

fazer estudos quando a pessoa conhece todo o processo. Continuou a recordar que o próprio 

Ministro das Infraestruturas que hoje está no governo fazia parte desse mesmo governo, que 

prometeu que teríamos a linha arranjada passados dois anos. Sendo assim, é tempo de ele vir 

a Miranda e ver o estado de abandono em que está a linha e de uma vez por todas começarem 

a colocar os carris na linha, que é isso que é preciso. ---------------------------------------------------  

Passou a outro ponto relacionado com o caminho pedestre que faz a ligação da Quinta 

da Paiva (já hoje foram referidos outros problemas na Quinta da Paiva motivados pelas 

cheias) e a Rua Mota Pinto e que depois interliga com os passeios de madeira, referindo que 

esse caminho tinha várias pequenas pontes, que permitiam a passagem das pessoas e por 

causa das cheias perderam-se essas pontes. Sugeriu ao Senhor Presidente da Câmara que 

mandasse reparar esse caminho, de modo a conseguir proteger as margens, para não voltar a 

ter estes problemas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Recordou também que existia intenção do executivo anterior de avançar com a obra 

de alargamento na rua em Pai Viegas. Na altura foi arranjada uma parte significativa da 

estrada e ainda foram feitos alguns contactos com um proprietário. Questionou a câmara 

atual sobre se foram feitos alguns avanços. ---------------------------------------------------------------  

Em relação ao Orçamento Participativo Jovem referiu que não há motivo nenhum de 

regozijo ou satisfação. Lembrou que o que houve foi atraso. Foi um projeto lançado no final 

do executivo anterior, do qual o Partido Socialista já tinha falado várias vezes. Sendo assim, 

questionou porque é que esteve três anos parado, quando já deveria estar a andar há muito 

tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à documentação referiu que no Regulamento está previsto um 

determinado prazo para a entrega da documentação, que deve ser cumprido. Lembrou que no 

mandato anterior quando existia algum atraso por parte dos serviços, chegaram a não querer 
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votar determinados documentos. Recordou que quando o assunto eram contas, orçamento e 

relatório de contas era referido que o prazo era manifestamente insuficiente. Concordou que 

podem adotar a solução de levar os documentos a casa a quem está interessado, mas mais 

importante é o cumprimento dos prazos. ------------------------------------------------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, abordou o problema do parque infantil dos 

Moinhos, referindo que deveriam ser pedidas responsabilidades ao empreiteiro. Recordou que 

aquando das obras estava previsto que o poço lá existente fosse rodeado de anéis em betão e 

tapado com uma placa de betão armado e o que aconteceu poderia ter sido evitado, se 

tivesse sido bem construído. Referiu que foi uma questão de sorte não andarem crianças na 

altura em que aconteceu a derrocada, que ocorreu porque a mina lá existente, com o caudal 

das chuvas, deve ter rebentado e levou ao desmoronamento. Questionou o Senhor Presidente 

sobre o ponto de situação deste problema. ---------------------------------------------------------------  

O segundo ponto que abordou prende-se com a Zona Industrial. Informou que tem tido 

reuniões com alguns empresários e que tem a posição da Câmara Municipal e que está 

esclarecido. Lançou um desafio ao Senhor Presidente: “para quando a alteração do preço dos 

lotes por metro quadrado?” Referiu que se formos aos concelhos vizinhos, nomeadamente na 

Zona Industrial do Padrão, o preço por metro quadrado é de 0,38 cêntimos, quando em 

Miranda é de 0,40 e tal cêntimos. Frisou que gostaria de ver uma zona industrial a funcionar 

em pleno. Os lotes legalizados e prontos a funcionar serão seis e deverá ser uma aposta do 

município levar a zona industrial para a frente e para se conseguir captar empresas e 

investimento para o concelho. -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor do Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra e depois de 

cumprimentar todos os presentes referiu que gostaria de deixar algumas notas para reflexão. 

Começou por referir um homem ilustre que passou por Miranda do Corvo, na década de 

50/60, Vítor Leonel da Seixas Gomes, que foi professor primário, comandante dos bombeiros, 

trabalhando muito por Miranda do Corvo e estando na génese das bibliotecas itinerantes no 

concelho. Referiu que era um subalterno do Professor Ferrer Correia, tendo dedicado a sua 

vida a Miranda do Corvo e aqui criando raízes. Informou que um conjunto de amigos e colegas 

se encontraram em Coimbra, tendo solicitado ajuda para ser feita uma homenagem condigna 

ao Professor Vítor. Referiu que a mesmo poderá ser feita através da Comissão de Toponímia 

ou de outra forma, para que o nome do Professor Vítor Leonel possa ficar devidamente 

enaltecido. Mencionou que os homens passam, mas as terras ficam, e referindo que o mesmo 

foi de facto um grande pedagogo e um bom homem para Miranda do Corvo. -----------------------    
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Continuou a sua intervenção para abordar um assunto já hoje referido, a reunião da 

CIM. Referiu que em sua opinião a reunião da CIM é uma reunião pobre, com pouco interesse, 

os assuntos não são estruturantes, porque muitos membros faltam. Informou que esteve 

presente na última reunião em representação do grupo do Partido Socialista e poucas 

informações foram dadas. Verificou que o conselho administrativo não sabia responder à 

maioria das questões que lhe foram colocadas. Os membros têm que fazer com que os órgãos 

funcionem, com que todos se sintam de bem com a consciência. Achou lamentável o 

Presidente do Conselho Executivo dizer que não tem conhecimento como funcionam os 

serviços dos transportes, nem por quem são pagos. Mostrou a sua indignação perante este tipo 

de comportamento, porque são funções executivas e não de fachada. E a população tem de 

exigir, Miranda do Corvo precisa daquela estrutura intermédia, que é o Conselho Inter-

regional, porque ali se discutem muitos pontos, por exemplo: a CCDRC dotou as CIM’S de 

algumas verbas, nomeadamente por causa das ARU’s (áreas urbanas históricas), que tiveram 

de apresentar os seus projetos, e lembrou que há alguns milhões para distribuir e é ali que vai 

ser definido. Portanto, é preciso estar atento a todos esses aspetos (mais referiu que aquilo 

lhe parece um convento fechado). Mais referiu que a nível de transportes também e 

importante, já ao nível da segurança social não é, porque a ANMP não quis que aquelas verbas 

passassem para as CIM’s, ficaram nas CCDR’s, dai a sua ressalva que é preciso atenção e onde 

se está, representar o concelho dignamente. -------------------------------------------------------------  

Referiu que a ideia de vir cá um Ministro ou um Secretário de Estado é uma boa ideia. 

Temos que lutar cada vez mais para que a realidade do comboio seja efetivamente 

concretizada, porque se nos fizermos todos de mortos, não acontece nada. Mais referiu que 

precisamos de quem nos ajude, porque em Miranda não conseguimos sozinhos, tem que haver 

uma conjugação de esforços entre Miranda, Lousã e Coimbra. Lembrou que Coimbra tem uma 

posição estratégica, diferente da nossa. -------------------------------------------------------------------  

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

esclareceu em parte concordar com a Deputada Fátima Ramos, no que toca ao facto de o 

Orçamento Participativo Jovem ter sido lançado pelo anterior executivo. No entanto, afirmou 

que foi também esse executivo que o parou. Informou que tem disto conhecimento, pelo 

facto de todas as propostas enviadas para participação virem da Juventude Socialista, uma 

organização à qual tem grande ligação. E elas nunca passaram sequer à fase de apreciação, 

nunca houve nenhuma informação quanto a isso. Ressalvou ainda que os meios que existiam 

aquando desse lançamento para a candidatura de propostas eram notoriamente inferiores se 

compararmos com os meios que existem hoje em dia, há uma diferença abismal na 

plataforma para concorrer ao Orçamento Participativo Jovem que existia naquela altura, e 
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que existe agora. Concluiu dizendo que o executivo do Dr. Miguel Baptista fez muito bem em 

modernizar a plataforma para concorrer ao Orçamento Participativo Jovem e lançar desta vez 

um projeto “com pés e cabeça”. Pediu à Deputada Fátima Ramos para não se preocupar que 

em relação às propostas anteriores, porque diz poder deixar a garantia de que todas elas 

serão entregues novamente. ---------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Fátima Ramos que 

referiu, “como diz o ditado popular, “que a sua alma está parva”. Isto porque o concurso para 

as propostas do Orçamento Participativo Jovem aconteceu no final do outro mandato, a seguir 

veio um novo executivo, portanto, se alguém parou o processo foi o executivo que entrou. 

Referiu que o senhor deputado deve perguntar, e ainda mais como deputado municipal, ao 

executivo que entrou porque é que não deu continuidade à análise das propostas que 

entraram na altura. Porque é que se demorou três anos a analisar as propostas? Não pode 

perguntar a quem saiu da câmara, tem que perguntar a quem cá ficou porque é que não deu 

continuidade ao processo. Está a melhorar? Sim, mas com três anos de atraso.” ------------------  

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

que pediu permissão para dizer à Deputada Fátima Ramos que quando fala em 1139, fala da 

Batalha de Ourique, onde D. Afonso Henriques expulsou os árabes. E essa batalha foi 

fundamental para depois em 1143 ser assinado o Tratado de Zamora. -------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para referir que, em relação 

à questão focada pelo Senhor Deputado Lídio, ele solicitou que a proposta fosse retirada e 

certamente será estudada numa outra ocasião. Referiu que em sua opinião não era o 

momento próprio para ser discutida, mas que se assim o pretendessem a colocava à 

discussão. Lembrou que o aditamento de uma proposta tem procedimentos e não poderia ser 

aqui votada “de ânimo leve”. Se o Senhor Deputado assim o entender, esta proposta virá a 

uma próxima reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

que cumprimentou todos os presentes. Referiu que vai tentar fazer os devidos 

esclarecimentos às muitas questões levantadas pelos senhores deputados. ------------------------   

Começou por referir a intervenção do Deputado João Branco, mostrando-se muito 

agradado com as suas palavras, porque tem sido uma aposta da câmara a área do turismo, 

nomeadamente a participação na BTL e que vai ter seguimento já na próxima semana com 

uma forte presença na Feira Ibérica do Turismo, que apesar de ir só na 3ª edição, é um 

grande sucesso. Informou que esta feira tem custos muito mais reduzidos que a BTL, que vai 

ser muito importante para Miranda do Corvo, e que vai contar ainda com a presença do 

Senhor Primeiro Ministro na abertura da feira. -----------------------------------------------------------   
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Em relação à intervenção do Deputado Ruben Fernandes que incidiu essencialmente 

sobre o evento dos drones, referiu que foi um evento inovador, pelo facto de a primeira vez 

que se realiza uma prova deste género em Portugal ter sido em Miranda do Corvo e ainda mais 

importante, o facto de as restantes provas do Campeonato Nacional serem todas realizadas 

em grandes cidades. Agradeceu as palavras de reconhecimento do Senhor Deputado para com 

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

Seguidamente abordou a intervenção da Deputada Carla Baptista que incidiu sobre o 

Clube de Empresários e a Expo Miranda. Referiu que no que toca ao trabalho feito pelo Clube 

de Empresários, que é uma entidade recente, que a Câmara desde sempre apadrinhou e 

apoiou, está assinado um protocolo que foi previamente negociado entre as partes, que foi 

publicamente assinado, aprovado na Câmara Municipal, dentro da lei e que também 

contempla a cedência de um espaço no Centro de Negócios que também já está atribuído. 

Informou que, ao contrário do que a Senhora Deputada afirma, o Clube já está a funcionar, 

apesar de ainda não ter o espaço físico, já desenvolvem a sua atividade e têm realizado 

algumas iniciativas. Mais informou já ter participado em algumas reuniões mais alargadas que 

são realizadas uma vez por mês, mas têm as suas reuniões de direção, porque têm os seus 

órgãos devidamente eleitos. Continuou dizendo que recentemente receberam alguns pedidos 

do Clube e por isso a Câmara irá reunir com o Clube brevemente e se houver alguma coisa 

que falte da parte da Câmara será resolvido, e a sede física (que já está disponível) será 

formalmente ocupada pelo Clube de Empresários. -------------------------------------------------------   

No que toca à Expo Miranda discordou sobre a opinião da Senhora Deputada quanto ao 

facto de ser uma comissão organizadora que não é democrática e que devia ser mais 

alargada. Noutro tempo as comissões da Câmara Municipal não eram comissões de trabalho, 

eram comissões de honra. Lembrou, por exemplo, a comissão municipal de proteção civil que 

tinha cerca de 30 elementos, ora uma comissão que se quer ágil, que é de trabalho, parecia 

mais uma comissão de honra e isso foi alterado por este executivo (neste momento não chega 

a 10 elementos),é uma comissão operacional. Declarou que neste caso é a mesma coisa. Mas 

equacionou que pode ter existido falha ao não ter sido constituída uma comissão de honra, o 

que pode acontecer no próximo ano. Concluiu que esta é uma comissão de trabalho, tem 

pessoas do executivo, tem trabalhadores da autarquia que vão colaborar, mas acima de tudo, 

o que se pretende é não estar a criar um caso politico e trabalhar para que a Expo Miranda 

mantenha uma trajetória de retomar o sucesso, que já foi visível nas últimas duas edições. 

Referiu que a Expo Miranda foi um sucesso nas duas últimas edições, em que a dinâmica e o 

envolvimento foi muito superior aos anos anteriores e tem a certeza que este ano irá 

melhorar ainda mais. ------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 29-04-2016  
Nº 2  

20 

Concluiu dizendo que a comissão de trabalho, liderada pelo Vereador Rui Godinho 

está a fazer um bom trabalho e vai ser bem-sucedida.--------------------------------------------------  

Em relação à intervenção da Deputada Verónica Simões referiu já ter conhecimento 

da situação. Quando a Câmara deu conta dos cartazes indevidamente afixados, 

imediatamente foi contactada a comissão da Queima das Fitas e foram retirados os cartazes. 

Lembrou que há locais próprios onde os cartazes podiam ter sido afixados. Agradeceu o 

alerta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida referiu a intervenção da Deputada Ivone Dias, que incidiu sobre algumas 

questões a resolver na Quinta da Paiva. São situações que estão sinalizadas e irão ser 

resolvidas no curto prazo. Mas lembrou que estamos em abril, e que com as condições 

meteorológicas instáveis que nos últimos anos vivemos, corre-se o risco de ainda poderem vir 

cheias grandes, sendo assim, informou que recomendou aos serviços para procederem a essas 

reparações que estão em leito de cheia, a partir da segunda semana de maio. --------------------   

Quanto à intervenção do Deputado José Taborda e mencionando especificamente a 

entrega de documentos da assembleia, referiu que a responsabilidade desses atrasos, não é 

de modo algum da mesa da assembleia, mas sim da câmara municipal e dos seus serviços, e a 

ter que alguém assumir responsabilidades, informou que as assumia por inteiro. Referiu que 

tem havido a preocupação, sobretudo se são documentos extensos, de entregar os 

documentos com mais tempo de antecedência. Mais reconheceu que tem havido compreensão 

para estes atrasos, mas que ela já existiu no passado. --------------------------------------------------   

Deixou a garantia de que se vai tentar que estes atrasos sejam minorados ao mínimo 

possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao pedido de uma reunião alargada do Conselho da Comunidade, informou 

já ter transmitido pessoalmente ao Senhor Deputado as razões do não agendamento, mas 

espera que haja condições para que a reunião se realize em breve. Sobre o agendamento para 

a assembleia, será uma questão a colocar ao Senhor Presidente da Assembleia. ------------------  

Sobre a questão da limpeza do terreno junto à Cooperativa, informou que como é um 

terreno privado, o proprietário já terá sido notificado para fazer a limpeza. ----------------------    

Acerca do quiosque eletrónico, começou por informar que na realidade foi 

apresentada uma sugestão pela coordenadora da UCSP, a que a Câmara respondeu 

favoravelmente. Entretanto foi enviada uma proposta de protocolo, que está nos serviços 

jurídicos para analisar, ao mesmo tempo terá que haver uma análise financeira. Explicou que 

para ser assinado um protocolo é necessário que algumas condições se verifiquem, 

nomeadamente, ser aprovado na Câmara Municipal, e para isso tem que ser cumprida a lei 

dos compromissos e juridicamente estar legal. No entretanto, a ARS enviou o protocolo já 
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assinado e datado, quando ainda não estão os trâmites na Câmara todos tratados. Concluiu 

dizendo que assim que o protocolo esteja devidamente tratado e aprovado no órgão Câmara, 

será assinado e a Câmara resolverá o problema do quiosque eletrónico. Ressalvou que este 

pedido tem dois, três meses no máximo, e por isso considerou que não havia necessidade de 

tanta reclamação acerca desta situação, porque a Câmara irá honrar o seu compromisso e 

disponibilizar aos utentes um equipamento que é importante. ----------------------------------------  

Em relação à questão da Deputada Celeste Cardoso acerca do muro de contenção, 

declarou que tem dúvidas sobre quem tem competência para resolver aquele problema, se é 

da Câmara Municipal, se é do condomínio do prédio. Informou que quando foi das intempéries 

teve a preocupação com esse muro que ameaçava ruir numa grande extensão. -------------------  

Continuou referindo que de seguida a Senhora Deputada colocou uma questão, que 

para si, não é uma questão politica, será mais uma questão técnica. E como seria previsível 

que esta questão fosse colocada atendendo à projeção que teve nos meios de comunicação 

social sem razão nenhuma para isso, solicitou á colaboradora da câmara, Fátima Ferreira, que 

tem acompanhado este processo, para esclarecer os senhores deputados em termos técnicos 

e explicar o ponto da situação, com a devida autorização do Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal. Aproveitou ainda para ressalvar que todo o executivo reconhece naquele 

investimento uma grande relevância para o concelho de Miranda do Corvo e referiu não ter 

dúvidas que, juntamente com outros investimentos que a instituição tem na Quinta da Paiva, 

é um equipamento que irá atrair muitos visitantes a Miranda. ----------------------------------------    

Quando os trabalhos iam neste ponto o Deputado Carlos Marta solicitou para integrar 

os trabalhos, o que foi autorizado pelo Senhor Presidente da Assembleia. --------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Dr.ª Fátima Ferreira que 

depois de cumprimentar todos os presentes, informou que lhe foi pedido pelo Sr. Vereador 

Miguel Brandão e pelo Senhor Presidente para esclarecer o que se passa em relação ao 

Templo Ecuménico. Passando aos esclarecimentos, sob o ponto de vista técnico, informou que 

o embargo que foi efetuado assentou em três pontos principais e passou a ler de acordo com 

a informação técnica: “O embargo foi feito tendo em conta que houve a realização de obras 

de escavação de terras e destruição de revestimento vegetal em área abrangida pela Reserva 

Ecológica Nacional. Mais concretamente, áreas com risco de erosão, em desconformidade com 

o previsto pelo Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. Foram ainda realizadas obras 

em local exterior à área de intervenção que foi sujeita a procedimento de reconhecimento de 

interesse público, precisamente pelo facto de estar inserido em REN, que foi publicado em 

Diário da República, através do despacho nº 10 245 de 2013.------------------------------------------   
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E foi ainda embargada a obra com base no facto de terem sido realizadas obras em 

desacordo com o projeto aprovado na Câmara Municipal de Miranda do Corvo. Foi 

apresentado um projeto à Câmara, que foi aprovado de acordo com as normas técnicas em 

vigor e o que se verificou foi que houve alterações a esse projeto. Alterações no edifício e 

alterações nos arranjos exteriores, razão essa pela qual a Câmara levantou um Auto de 

Vistoria e fez um embargo. Até à presente data ainda não foi entregue o projeto de 

alterações na Câmara Municipal, que permitirá levantar esse embargo.” ---------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Fátima Ramos que 

apresentou uma série de questões. -------------------------------------------------------------------------    

Em primeiro lugar começou por questionar “quem nunca fez obras onde mudou uma 

porta ou uma janela e quantas dessas obras foram embargadas?” ------------------------------------  

Segundo ponto, questionou “quantas pessoas do concelho é que já arrancaram 

eucaliptos e quantos processos foram levantados devido a essa situação?” -------------------------  

Em terceiro, “questionou quantas estradas florestais já foram arranjadas em reserva 

ecológica deste concelho e quantos processos é que foram levantados?” ---------------------------  

Em quarto lugar, “quantas estradas já foram arranjadas, mesmo florestais e lembrou 

há cerca de um ano, um caminho rede natura ao fundo do Gondramaz e perguntou que 

aprovação é que existiu, que processo veio a esta Assembleia Municipal?” -------------------------  

Continuou lembrando a obra que está em frente da Câmara em funcionamento e que, 

segundo sabe, ainda não foi licenciada, nem o processo aprovado. ----------------------------------  

Finalizou a sua intervenção requerendo cópia de todos os processos correspondentes 

às questões levantadas e qual foi a sua evolução. Não esquecendo o Observatório na serra de 

Vila Nova e tantos outros processos. ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara retomou a palavra continuando os esclarecimentos em 

relação ao Templo. Confirmou que até à data ainda não foi entregue o processo que irá 

permitir regularizar e resolver toda esta situação, que em sua opinião, não passará de “uma 

tempestade em copo de água”, e que vai ser certamente ser resolvida da melhor forma. ------  

Quanto às solicitações da Senhora Deputada Fátima Ramos pediu para serem 

encaminhadas para os serviços, para que lhe seja prestada toda a informação que lhe é 

devida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à proposta apresentada pela Senhora Deputada Celeste Cardoso relativa ao 

Julgado de Paz de Miranda do Corvo, a Senhor Presidente da Câmara subscreveu tudo aquilo 

que foi apresentado por todas as razões invocadas. Ressalvou que têm sido divulgados os 

serviços disponíveis no Julgado de Paz, algo que não era habitual, mas que é importante, 

porque é um serviço que muitas pessoas desconhecem, e há situações com enquadramento no 
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Julgado de Paz que não têm necessidade de ir para os tribunais comuns. Agradeceu à Senhora 

Deputada por ter trazido o assunto a esta Assembleia. -------------------------------------------------    

De seguida, o Senhor Presidente da Câmara abordou a intervenção do Deputado Luís 

Martins na parte que versou os claustros do Mosteiro de Semide. Informou que visitou, em 

conjunto com o Senhor Presidente da Assembleia, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

e a Senhora Diretora Regional da Cultura, as obras da segunda fase, os claustros do Mosteiro 

de Semide. Referiu que foi com muito agrado que viu a intervenção. Lembrou que esta 

intervenção foi negociada e iniciada pelo anterior executivo, depois de uma luta bem 

sucedida, a que este executivo deu continuidade. Informou que aproveitou a ocasião para 

transmitir à Senhora Diretora Regional da Cultura a disponibilidade da Câmara Municipal para 

tão rápido quanto possível, as obras da terceira fase avançarem, para as quais já existe 

projeto. Mais informou que a Câmara está disponível, não só para avançar com 50% da 

contrapartida financiada (como aconteceu na segunda fase), ou até ir mais longe, caso exista 

alguma dificuldade a esse nível, para que de uma vez por todas se concretizem as obras no 

Mosteiro de Semide. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Na parte da intervenção sobre o plano de desenvolvimento estratégico, o Senhor 

Presidente da Câmara referiu que lhe agradou sobretudo em relação aos contributos que 

deixou. Solicitou ao Senhor Deputado que se ainda não o fez, que os fizesse chegar à Câmara 

para que possam ser considerados como mais um contributo na elaboração do Plano Miranda 

2025. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara continuou para agradecer ao Deputado José Mário 

Gama as palavras que teve acerca do processo de modernização administrativa que está a ser 

realizado pela Câmara. Lembrou que a Câmara tem melhorado os procedimentos, 

nomeadamente a fatura eletrónica da água, a gestão documental, através do MyDoc, da nova 

imagem do Município no site, e tantas outras medidas que foram tomadas e que encaixam na 

estratégia de modernização administrativa. Mas ressalvou que ainda há passos a dar até ao 

final do mandato e que serão realizadas. ------------------------------------------------------------------   

Em relação ao que foi dito pelo Senhor Deputado sobre a Feira Medieval, referiu ficar 

satisfeito. Informou que está previsto bom tempo e que por isso, esta segunda edição da Feira 

Medieval, que é um trabalho conjunto de uma equipa liderada (e muito bem) pelo Vereador 

Rui Godinho, com a colaboração de outros membros do executivo e de trabalhadores da 

autarquia, tem tudo para ser um grande sucesso. --------------------------------------------------------    

De seguida abordou a intervenção do Deputado Lídio Gonçalves que se referiu a várias 

questões que, informou, já foram devidamente encaminhadas para os serviços. Acerca da 

estrada de Miranda até ao Espinho que está muito degradada há muitos anos (este executivo 
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já a encontrou com uma degradação muito acentuada), informou que já existe orçamento 

para a intervenção, mas ainda não está lançado o concurso, porque tem que ser por 

empreitada. Em relação ao Orçamento Participativo Jovem referiu que se está na fase de 

entrega de propostas que foi prorrogada devido a um problema ligeiro de submissão de 

propostas na plataforma, e por uma questão de justiça e igualdade de tratamento o prazo foi 

prorrogado. Todavia, a comissão que foi indicada (onde há elementos indicados por esta 

Assembleia) continua a fazer o seu trabalho e está previsto para de 09 a 13 de maio a análise 

devida das propostas, as quais serão depois votadas. Informou que há dotação para a 

execução dessas propostas, ainda este ano. ---------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente fez uma pausa nos esclarecimentos para referir que se associa ao 

que foi dito pela Deputada Etelvina. Informou que se o assunto dos manuais escolares não foi 

tratado antes, já devia ter sido. Ressalvou que tem que se dar o reconhecimento à iniciativa 

levada a cabo pelo Senhor Presidente da Junta de Vila Nova, já neste ano letivo e que a 

Câmara Municipal também abraçou (e também o Governo), em termos de oferta de manuais 

escolares, numa lógica de cumprir aquilo que diz a Constituição de termos um ensino 

tendencialmente gratuito. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente retomou os esclarecimentos ao Senhor Presidente da Junta, José 

Alexandre. Em relação ao deslizamento de terras no Torno, informou que o projeto de 

execução está feito e vai ser lançada a empreitada para a resolução do problema. Mais 

informou que o que está previsto no projeto vai para perto dos 40 mil euros. ---------------------  

 Em relação à questão da estrada da Melroeira, uma estrada florestal, informou que 

não tem conhecimento, mas que vai tentar que seja resolvido pelos serviços. ---------------------  

Quanto à questão da água e das condutas em fibrocimento em Vila Nova e 

Meroucinhos referiu que dentro da freguesia de Vila Nova a obra mais prioritária é a 

construção de saneamento e a renovação da rede de águas em Vila Flor e Meroucinhos até ao 

Giestal. É uma zona onde ocorrem ruturas frequentes porque são condutas mais frágeis e 

antigas e por isso a intervenção ai é mais urgente. Em Vila Nova também existem troços em 

fibrocimento, mas não há tantas ruturas como na zona de Vila Flor e Meroucinhos, onde elas 

ocorrem quase semanalmente. Informou que esta situação corresponde a um prejuízo 

significativo para a Câmara, porque ali já é água que vem do sistema em alta, das Águas do 

Mondego e por isso é urgente resolver.  --------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Gondramaz, referiu que é uma situação diferente. Mencionou que 

existe uma conduta que vai da zona da Chapinha até ao Gondramaz, e segundo alguns 

técnicos, aquela conduta era boa para trazer água para baixo, e nunca para levá-la para 

cima. Há um desnível muito grande e para instalar elevatórias, que levem água para o 
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Gondramaz que tem consumos baixos (apesar da grande afluência de pessoas ao fim de 

semana), seria um investimento enorme. Terá que se encontrar outra solução recorrendo a 

uma origem de água que existe no Cadaval, porque a bombagem desde a Chapinha até ao 

Gondramaz é um investimento brutal, para um consumo residual. Provavelmente ficaria mais 

económico, sempre que falta a água, ter os carros dos bombeiros a abastecer a zona com 

água de qualidade. Concluiu referindo que é uma questão que está a ser analisada 

tecnicamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que respeita ao projeto da Vodafone mencionou que é mais um protocolo que só 

pode ser assinado depois de aprovado na Sessão de Câmara. Referiu que se for assinado nos 

Baldios a Câmara terá todo o gosto em assinar esse protocolo para disponibilizar internet 3G 

no Gondramaz e também no Observatório de Vila Nova. ------------------------------------------------    

Seguidamente abordou a intervenção da Deputada Etelvina Luís que fez referência à 

questão da oferta dos manuais escolares que vai ser implementada no segundo, terceiro e 

quarto ano do primeiro ciclo e ao projeto “Férias Divertidas”. Referiu que este é um projeto 

de iniciativa da Câmara Municipal para a comunidade escolar e é mais um exemplo de 

sucesso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Relativamente à zona Industrial de Lamas esclareceu que a Câmara vai a curto prazo 

fazer o levantamento cadastral de todos os terrenos existentes e o levantamento topográfico, 

não de toda a zona prevista no PDM, mas para uma primeira fase. Isto tendo em vista a 

elaboração de um Plano de Pormenor, e em paralelo começar a adquirir terrenos na zona, ou 

seja, comprar os terrenos, fazer o plano, constituir os lotes que estão devidamente registados 

nas Finanças e na Conservatória, e só assim se tem uma Zona Industrial como deve ser, e que 

não trará os problemas muito complexos que existem na Pereira. ------------------------------------  

Em relação à intervenção do Deputado Paulo Siva centrada na questão do Ramal da 

Lousã, referiu concordar em absoluto com o que foi dito, e todos concordarão que de facto é 

o assunto mais importante para o concelho de Miranda do Corvo. A resolução deste problema 

permitirá a Miranda, com a recuperação da economia (e porque o concelho de Miranda foi 

duplamente prejudicado pela crise e pela questão do Ramal) e com uma solução e a sua 

implementação, o concelho até poderá recuperar mais rapidamente que os concelhos 

vizinhos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que em relação à reunião da CIM a agenda não confirmava a presença do 

Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, terá sido agendada em conformidade com a 

agenda do Senhor Secretário de Estado, porque nem é no dia habitual da semana (quinta-

feira). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 29-04-2016  
Nº 2  

26 

Mais informou que quanto à proposta da Deputada Fátima Ramos de descentralizar a 

reunião da CIM e propor que fosse efetuada em Miranda do Corvo, e realmente têm sido 

descentralizadas algumas vezes, mas são tratadas com muita antecedência, por isso alterar 

esta reunião para ser realizada em Miranda do Corvo será muito difícil. ----------------------------    

Mencionou que apesar de algumas picardias que surgiram aqui por causa deste 

processo, em sua opinião deve prevalecer a união entre todos, porque é um processo 

demasiado importante para haver divisões. Urge encontrar uma solução que seja justa, e que 

tarda em aparecer, para que Miranda retome o seu desenvolvimento. ------------------------------  

No que toca à intervenção da Deputada Fátima Ramos, para além do assunto do 

Ramal da Lousã, abordou a situação do caminho pedestre e das pontes pedonais e informou 

que não tinha conhecimento que elas tinham sido levadas pela cheia. Referiu ir pedir aos 

serviços para verificarem o que se passa. ------------------------------------------------------------------   

Relativamente ao alargamento da rua em Pai Viegas, referiu que ao contrário do que 

se diz, a Câmara tem feito investimentos naquela zona e estão outros para fazer, além deste 

que foi referido, nomeadamente as instalações sanitárias. Mais informou que há duas 

empreitadas em curso para lá, uma elevatória de águas residuais e uma outra de fecho de 

rede para dar pressão de água, por exemplo, no hotel, porque estamos a entrar na época 

alta. Frisou que não podem fazer as obras todas naquela zona, porque há outras obras para 

fazer no concelho e não se pode fazer tudo em todo o lado. ------------------------------------------   

Seguidamente passou a responder o Senhor Presidente da Junta, Fernando Araújo que 

solicitou dois esclarecimentos. No que toca ao Parque Infantil dos Moinhos referiu que 

perante o que sucedeu a Câmara tinha que atuar rapidamente. Contactou-se o proprietário do 

poço que está na zona do parque infantil e este autorizou a que o poço fosse tapado, porque 

estava em risco a segurança de pessoas e bens. A proteção civil atuou, o poço foi enchido com 

material pétreo e a situação ficou resolvida. Mais informou que o proprietário do poço tem 

direito à água, um compromisso que vinha de trás com a Câmara, referindo que a solução que 

está a ser equacionada será a construção de um pequeno furo, embora essa solução tenha que 

ser aprovada em reunião de Câmara Municipal. O passo seguinte será reparar os estragos no 

Parque Infantil. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que concerne à Zona Industrial da Pereira referiu já ter conversado pessoalmente 

com o Senhor Presidente da Junta, que é uma pessoa que se preocupa muito com o concelho 

e com a freguesia. Mas informou que com grande probabilidade na próxima Assembleia virá 

uma alteração do regulamento, que virá a traduzir-se numa redução significativa do preço dos 

poucos lotes que estão disponíveis. Relembrou que esta alteração será válida no futuro 

quando existirem mais lotes disponíveis. ------------------------------------------------------------------   
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O Senhor Presidente da Câmara continuou agradecendo as palavras do Dr. João 

Mourato, e apesar de não conhecer o Professor Seixas, entende que a Câmara ou a Assembleia 

poderão fazer algo a respeito deste ilustre mirandense. No que respeita à reunião da CIM 

referiu que corrobora da opinião do Senhor Presidente da Assembleia Municipal. -----------------  

O Senhor Presidente da Câmara deu por terminados os esclarecimentos aos deputados 

municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 --  

Não houve intervenções----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 6 - Associação de Informática da Região Centro - Alteração Societária - 

Deliberação Camarária de 1.04.2016 -----------------------------------------------------------  

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

Administrativo, o Deputado Carlos Santos, comunicou o seu impedimento no processo 

seguinte, por pertencer aos quadros da AIRC. ------------------------------------------------------------  

Os restantes membros aprovaram, por maioria, com os votos favoráveis dos Deputados 

do Partido Socialista e as abstenções dos Deputados da Coligação Miranda Não Pode Parar 

PPD-PSD/CDS-PP e da CDU, a proposta de estatutos para a criação da empresa local e 

informação fiscal. ----------------------------------------------------------------------------------------------    

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Fátima Ramos que 

informou que se absteve por falta de informação sobre os motivos que levam a esta alteração 

societária. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Prestação de Contas de 2015 - Deliberação Camarária de 22.04.2016 -----  

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

que mencionou existir uma resenha descritiva, acompanhada por algumas fotos e por algumas 

imagens, sobre a atividade desenvolvida pela Câmara Municipal, nos documentos entregues e 

relativos ao assunto em discussão. --------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão financeira, realçou a boa taxa de execução, que do lado da 

receita ficou nos 85%, embora ainda falte receber uma verba significativa dos fundos 

comunitários, e do lado da despesa, uma taxa de execução global na ordem dos 75%. 

Salientou que são percentagens elevadas, quando comparadas, com as taxas de execução dos 

últimos anos e que demonstra o aumento de rigor na gestão orçamental, devido 

principalmente às exigências das novas leis, que não permitem orçamentos empolados. --------  

Destacou de seguida a redução significativa da divida da Câmara Municipal, o que na 

sua opinião, irá permitir encarar o futuro com otimismo. ----------------------------------------------  
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Sobre as Grandes Opções do Plano, começou por referir que gostaria de investir muito 

mais em águas e saneamento, informando que só no ano de 2015 a Câmara Municipal investiu 

720 mil euros, ainda assim acima do anterior Executivo que durante o seu último mandato 

investiu em média 654 mil euros por ano. Relativamente a outras áreas, mencionou que na 

indústria e energia, de 2010 a 2013 houve um investimento médio anual de 126 mil euros e só 

no ano de 2015 esse investimento cifrou-se nos 399 mil euros. Na proteção civil e luta contra 

incêndios, de 2010 a 2013 houve um investimento médio anual de 79.400 euros e só no ano de 

2015 esse investimento cifrou-se nos 199 mil euros. No turismo, um setor onde a Câmara 

Municipal tem vindo a apostar e onde irá reforçar essa aposta, referiu que a média anual de 

investimento se situou, durante os anos de 2010 e 2013, nos 23.900 euros e que no ano de 

2015 esse investimento foi de 77 mil euros. Sobre as transferências para as Fábricas das 

Igreja, que têm um património que se deve preservar, de 2010 a 2013 a média anual de ajuda 

a essas entidades foi de 10.237 euros e durante o ano de 2015 foi de 30.750 euros. 

Relativamente aos apoios dados às coletividades, as mesmas aumentaram, dos 272 mil euros 

em 2012, para um valor superior aos 400 mil euros, entendendo que este valor deveria ser 

ainda superior. Sobre os apoios dados às Juntas de Freguesia, mencionou que em 2012 e 2013, 

os valores transferidos foram de 20 mil euros e de 15 mil euros respetivamente, passando em 

2015 para 116 mil euros, sendo que em 2016 esse valor irá ser mais elevado devido aos 

contratos interadministrativos. ------------------------------------------------------------------------------  

Referiu também que existem exemplos em que a execução das GOP foi inferior, tendo 

dado como exemplo a cultura, em que dificilmente irá existir outro ano com investimentos 

nessa área, igual ao ano da construção da Casa das Artes. ---------------------------------------------  

De seguida referiu que o caso mais flagrante é o Projeto de Fundo de Emergência 

Social, criado no ano de 2013, com um orçamento de 25 mil euros para esse ano, a Câmara 

Municipal executou 857 euros, o equivalente a 3,4%. Em 2015, com uma dotação de 50 mil 

euros, o Senhor Presidente da Câmara, informou que a Câmara Municipal apoiou pessoas, em 

sérias e graves dificuldades, com 47.500 euros o equivalente a uma taxa de execução de 

95,1%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para concluir o Senhor Presidente da Câmara referiu que isto são alguns exemplos que 

ajudam a explicar o trabalho que tem sido feito, à semelhança do que está mencionado no 

relatório que foi entregue a todos os Senhores Deputados, referindo também que ainda está 

muito por fazer, mas que todos juntos (o Executivo, os trabalhadores da Câmara Municipal e 

mesmo os Senhores Deputados) irão conseguir um futuro melhor para Miranda do Corvo. -------  

Agradeceu também aos serviços pela qualidade dos documentos técnicos e financeiros 

apresentados, sendo que a parte descritiva é da responsabilidade do Executivo. -----------------  
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De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor 

Deputado José Mário Gama que considerou, como inesperada, a apresentação efetuada por 

parte do Senhor Presidente da Câmara, ficando satisfeito pela documentação apresentada, 

pois apesar dos tempos que se atravessam, o presente documento é um exemplo de rigor e 

gestão do ponto de vista das contas públicas, como deve ser nas nossas casas e nos dinheiros 

públicos. Mencionando que ao ler o relatório apresentado, percebe que este Executivo está a 

efetuar uma gestão criteriosa, salientando que apesar de tudo o que fez, com as 

transferências efetuadas, com o agravamento verificado nos combustíveis, com o 

investimento no turismo e na promoção da sociedade e do nosso Concelho, ainda conseguiu 

reduzir a dívida total face ao ano anterior, em cerca de 41%. -----------------------------------------  

Tendo de seguida destacado o elevado grau de execução do orçamento, quer do lado 

da receita, quer do lado da despesa, com taxas de execução a rondar os 80 a 90%, nunca 

antes atingidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Enalteceu ainda o Executivo pela enorme redução da dívida entre 2013 e 2015, pelos 

investimentos calculados, mais prioritários para os cidadãos, sem grandes custos e que por 

estes motivos se encontra bastante satisfeito. ------------------------------------------------------------  

Enquanto Deputado da Bancada Socialista referiu que só poderão votar a favor, 

congratulando-se com esta demostração de resultados, dando os parabéns ao Senhor 

Presidente, pela sua orientação, aos Senhores Vereadores e a toda a equipa que trabalha 

nesta autarquia pela apresentação destes resultados. --------------------------------------------------  

Seguidamente o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Senhora 

Deputada Fátima Ramos que iniciou a sua intervenção por mencionar que, o que existe neste 

momento, é uma Câmara totalmente inoperante, que não tem ideias, que não tem 

imaginação e que de facto não concretiza. Referiu que o atual Executivo gaba-se que 

concretiza 80%, mas que tudo depende do que são estes 80% e que também é muito relevante 

os valores quer iniciais, quer finais. Afirmou de seguida, que em termos de investimento, 

mesmo em relação às obras que comparou, o atual Executivo, investiu menos de metade do 

que as Câmaras anteriores anualmente investiam. -------------------------------------------------------  

Quanto à diminuição de dívida questionou o Senhor Presidente, sobre qual foi o 

montante de pagamento de dívida anual das Câmaras anteriores e qual o montante de 

pagamento de dívida anual deste Executivo. --------------------------------------------------------------  

 Recordou algumas das obras feitas, pelo anterior Executivo, nos seus primeiros três 

anos de mandato: na Freguesia de Vila Nova lembrou o licenciamento do Parque Eólico, os 

arruamentos dentro de Vila Nova, a conquista da estrada para o Espinhal, a Capela da 

Senhora da Piedade de Tábuas, diversos depósitos de água nessa mesma zona, a estrada de 
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Vila Nova a Vila Flor, as piscinas de Vila Nova, o avanço do processo da Casa dos Reis e os 

vários arruamentos na Serra de Vila Nova. Na Freguesia de Semide referiu a estrada de Rio de 

Vide a Pisão, os passeios no centro de Semide, o arranjo das rotundas, os terrenos e a Escola 

do Senhor da Serra. Ainda mencionou a conquista da Escola Secundária de Miranda do Corvo, 

a conclusão de diversas estradas, que vinham de Câmaras anteriores, por todo o concelho, a 

estrada para a Sandoeira e o problema que lá existia para resolver, a estrada para o Faldeu, o 

saneamento em Godinhela. Na zona da Vila de Miranda do Corvo, mais propriamente nas ruas 

João Paulo II e José Carlos Pereira de Carvalho, efetuaram a substituição da rede de 

saneamento e de águas, construção de passeios e renovação da rede pública. Ainda referiu a 

construção e arranjo da Praça do Corvo, da Praça da Cruz Branca, da Praça da Feira dos Bois, 

as construções do Cinema e da Pré-Primária, os arruamentos na zona histórica, a Feira da 

Sardinha, o Cemitério de Miranda do Corvo, o Julgado de Paz e o saneamento no lugar do 

Espinho. Informando que todos estes processos foram iniciados e concluídos pelo anterior 

Executivo, ao contrário do atual Executivo que unicamente avançou com o saneamento do 

Senhor da Serra. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Deputada Celeste Cardoso que iniciou a sua intervenção por comunicar que os Deputados da 

Bancada da CDU irão votar contra a prestação de contas, justificando esse sentido de voto 

pela falta de obras importantes para o Concelho, como é exemplo a falta de reparação das 

estradas municipais, a falta de colocação de rails de proteção nas mesmas e relativamente ao 

saneamento, mencionou que é o Senhor da Serra e pouco mais. --------------------------------------  

De seguida elencou alguns aspetos positivos deste Executivo, como por exemplo o 

investimento efetuado nas Juntas de Freguesia e nalguns eventos relevantes nas áreas da 

cultura e do desporto. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo o documento de prestação de contas, o momento em que a Assembleia 

Municipal e os Deputados Municipais analisam e eventualmente fiscalizam o trabalho do 

Executivo, como é sua obrigação, considerou que a Bancada da CDU foi impedida de exercer 

as suas competências e os seus deveres, devido ao facto de só terem recebido os documentos 

no dia 27 de abril, pelas 18h51, o que em termos práticos não tornou possível a análise 

adequada dos respetivos documentos. ---------------------------------------------------------------------  

Por estes motivos, referiu que vão votar contra a prestação de contas, sendo esse um 

voto de protesto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a conta de gerência é um documento técnico, com conotações políticas, em que se pode 

verificar o trabalho que é feito em determinado Município. -------------------------------------------  
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Quanto ao documento apresentado, mencionou que apresenta alguns dados muito 

positivos, nomeadamente na área social e no apoio às coletividades e às instituições do 

Concelho. Relativamente à problemática das Juntas de Freguesia, disse que este Executivo 

soube lidar bem com o problema, através dos contratos administrativos e 

interadministrativos, que deu às Juntas de Freguesia um volume importante de dinheiro, para 

as mesmas poderem por si só, mas com o apoio técnico e outros da Câmara Municipal, 

efetuarem algumas obras importantes para a Freguesia, que através da Câmara Municipal 

demorariam a ser executadas. -------------------------------------------------------------------------------  

Em resposta à Senhora Deputada Fátima Ramos, mencionou que o tempo não está de 

obras e que os próprios quadros comunitários vão impedir as Câmaras Municipais de fazerem 

obras, assim como muitas instituições. ---------------------------------------------------------------------  

Para terminar, congratulou o Senhor Presidente da Câmara pelos documentos 

apresentados, informando que irá votar favoravelmente os mesmos. --------------------------------  

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

Câmara, que iniciou a sua intervenção agradecendo, em nome do Executivo, as palavras 

amáveis que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal e o Deputado José Mário Gama 

proferiram. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerou que a Senhora Deputada Celeste Cardoso fez uma intervenção tranquila, 

apesar de um pouco contraditória, e que no seu ponto de vista, as razões invocadas seriam 

pretexto para uma abstenção. -------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à intervenção da Senhora Deputada Fátima Ramos, e em consonância com o 

Senhor Presidente da Assembleia, relembrou que o balanço será feito no final e que lhe 

parece que a Senhora Deputada não analisou os documentos apresentados, lembrando ainda, 

que estamos numa fase de transição entre quadros comunitários e que o novo quadro 

comunitário está bastante atrasado. ------------------------------------------------------------------------  

 A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com quinze votos favoráveis dos 

Deputados do Partido Socialista e dez votos contra dos Deputados da Coligação Miranda Não 

Pode Parar PPD-PSD/CDS-PP e da CDU, a Prestação de Contas de 2015. -----------------------------  

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

Deputada Celeste Cardoso que passou a ler a seguinte declaração: ---------------------------------  

“A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo e de fiscalização do Executivo. ---------  

A prestação de contas é um dos momentos mais relevantes em que os Deputados 

Municipais podem/e devem exercer as suas competências. --------------------------------------------  
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Ora, os documentos foram disponibilizados por via eletrónica no dia 27 às 18h51 

minutos quando devem ser disponibilizados com 3 dias de antecedência, ou seja, dia 26 de 

abril uma vez que o dia do evento, isto é, da realização da Assembleia. ----------------------------  

Assim, num dia e meio (contando já com o dia de hoje) não é possível analisar mais 

de 85 páginas da prestação de contas e ainda várias dezenas de mapas. ----------------------------  

A bancada da CDU considera que foi impedida de exercer adequadamente as 

competências dos deputados. --------------------------------------------------------------------------------  

Assim votamos contra, configurando este voto um voto de protesto veemente.” --------  

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

Fátima Ramos que iniciou a sua intervenção deixando uma palavra de apreço a todos os 

funcionários que estiveram envolvidos na realização destes documentos. Quanto às críticas 

efetuadas, referiu que as mesmas não se prendem com o trabalho técnico, mas sim com a 

atitude e trabalho dos políticos desta Câmara Municipal. Referiu que votaram contra o 

trabalho do Executivo por motivo de o mesmo ser quase inexistente, limitando-se a executar 

unicamente o trabalho administrativo. Continuou afirmando que este Executivo gasta mais em 

despesas correntes do que os Executivos anteriores e que investe menos de metade do que os 

Executivos anteriores, o que no seu ponto de vista, está a prejudicar seriamente o Concelho 

de Miranda do Corvo. Tendo de seguida referido alguns exemplos de obras herdadas, que 

estão a ser executados de forma muito frouxa e tardia, dando como exemplo a requalificação 

do Calvário, as obras dos altares, o restauro da torre, a Casa do Design, saneamento do 

Senhor da Serra e Chãs, os depósitos de águas em Lamas e Vila Nova e a Rua José Falcão. O 

mesmo se passa com os eventos, sendo exemplo disso o Trail, a Semana da Chanfana e a 

Expo-Miranda.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que este Executivo ganhou alguns prémios à custa do anterior Executivo, 

dando como exemplo a Certificação da Qualidade e as boas referências no Anuário Financeiro, 

tendo acusado o atual Executivo de se apropriar de obras conseguidas pelos Executivos 

anteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que o atual Executivo distribui dinheiro, muitas vezes sem critério 

entendível, a algumas coletividades. Referiu que o Executivo efetuou protocolos com as 

Juntas de Freguesia, todas do mesmo Partido, sendo essa uma forma de escamotear o pouco 

trabalho que a Autarquia faz e ao menos desta maneira tenta que as Juntas façam mais 

alguma coisa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente às entidades privadas, referiu que atrasam os projetos e criam 

dificuldades, empurrando as empresas para outros Concelhos, apesar de terem lotes 

disponíveis na Zona industrial, que foram adquiridos por Executivos anteriores. ------------------  
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Informou que os Executivos anteriores foram criticados por não investir na zona 

industrial, tendo recordando que no seu primeiro mandato, a zona industrial foi iluminada e 

foram construídos novos acessos. ----------------------------------------------------------------------------    

De seguida referiu que o atual Executivo deixa fechar serviços, ainda não tendo 

aberto o Centro de Negócios, mas ajudando os privados a fazerem ótimos negócios através da 

venda, à Câmara Municipal, de edifícios, sem que esta Assembleia tenha sido informada das 

alternativas para essas mesmas aquisições, e em alguns casos sem que tenha sido informada 

da verdadeira finalidade da aquisição, como é o caso da casa amarela, que uns dias será casa 

de eventos e noutros dias será espaço do cidadão. ------------------------------------------------------  

Mencionou que se está perante um Executivo, que não faz, e que além disso, aparenta 

ter inveja de quem quer fazer, pois só assim se compreende as barreiras e os entraves que 

são levantados a algumas entidades. -----------------------------------------------------------------------  

Referiu que o atual Executivo parece ter gosto em parar o Concelho, limitando-se a 

criar lugares para amigos, tendo por isso aumentado as despesas correntes da Câmara. --------  

Interrogou o Senhor Presidente da Câmara pelas tão apregoadas obras de saneamento, 

referindo que nem os projetos legados executaram, tendo dado como exemplo: uma segunda 

fase dos Moinhos; Vale de Colmeias, Casais, etc…  -------------------------------------------------------  

Questionou também para quando é que recomeçam as obras no Mosteiro de Semide 

conseguidas pelos Senhores, já que as que ocorreram foram conseguidas pelo anterior 

Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Relativamente à linha da Lousã, questionou o Senhor Presidente sobre a solução 

proposta pelo atual Governo, que tanto defendem. -----------------------------------------------------    

A Senhora deputada Fátima Ramos declarou o seu impedimento no Ponto 8, nos 

termos do n.º 1 do art.º 70.º do Código do Procedimento Administrativo, ausentando-se da 

sala. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2016 - 

Deliberação Camarária de 22.04.2016 ----------------------------------------------------------  

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

Câmara que iniciou a sua intervenção por informar que este documento foi aprovado por 

unanimidade na Câmara Municipal, e que basicamente tem haver com a incorporação do saldo 

de gerência. Informou de seguida que o orçamento, a ser aprovada esta revisão, passará para 

12,4 milhões de euros.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que solicitou aos serviços para que todas as diminuições que tivessem sido 

feitas no orçamento inicial, para compensar outros projetos, fossem agora repostas. 

Relativamente às GOP’s informou que o único projeto, que mexe com os anos seguintes, tem 
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a ver com o CLDS e com a criação de uma ação nova, que prevê para 2018 uma verba que 

tinha sido solicitada pelas entidades que estão ligadas ao projeto CLDS 3G, e que só no 

âmbito de uma revisão orçamental se poderia incluir a ação mencionada. -------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Primeira Revisão ao Orçamento e 

às Grandes Opções do Plano de 2016. ----------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Relatório de Atividades do ACES PIN de 2015 e Plano de Ação para 2016 

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

Taborda que iniciou a sua intervenção lendo a seguinte declaração: --------------------------------  

“Reuniu no passado dia 7 de Abril o Conselho da Comunidade do ACES PIN, para 

apresentação do Plano de Ação para 2016 e do Relatório de Atividades de 2015, entre outros 

assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PLANO DE AÇÃO PARA 2016 -----------------------------------------------------------------------  

O Plano de Ação para 2016 está organizado em 6 grandes áreas: 1- Caracterização; 2- 

Linhas estratégicas; 3- Plano de Atividades; 4- Plano de Formação; 5- Plano de Investimentos; 

6- Orçamento económico. -------------------------------------------------------------------------------------  

De destacar: -------------------------------------------------------------------------------------------  

As Linhas Estratégicas que norteiam o ACeS Pin são: A integração e continuidade dos 

cuidados, a melhoria contínua da qualidade, a sustentabilidade, a prestação de contas e a 

participação dos utentes. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Plano de Investimentos foi elaborado tendo por base as necessidades nas seguintes 

áreas: Recursos humanos, requalificação de estruturas físicas degradadas, aquisição de 

viaturas de transporte, aquisição de equipamento informático, médico-cirúrgico e de 

esterilização, aquisição de prestação de serviços especializados e por último projeto de 

certificação da qualidade. ------------------------------------------------------------------------------------  

Para terminar informar os presentes que segundo o DE o Conselho da Comunidade do 

ACES PIN foi considerado dos melhores a nível nacional, por toda a dinâmica que demonstra, 

em termos de assiduidade dos seus intervenientes, análise, intervenções e reivindicações que 

têm tido ao longo deste mandato. --------------------------------------------------------------------------  

Assim e no seguimento de uma proposta por mim apresentada há 1 ano, irá 

finalmente realizar-se a "CONVENÇÃO EM SAÚDE" sobre responsabilidade do Conselho da 

Comunidade do ACeS Pin no próximo dia 27 de Outubro em O. Do Hospital, em que estarão 

presentes nomes de peso a nível nacional em questões de saúde. ------------------------------------  

Posteriormente informarei a CM e a AM do programa estabelecido para este evento. --  

Relatório da Atividades a destacar: --------------------------------------------------------------  

- Perda populacional, 2001/2011 o ACeS PIN perdeu 7164 habitantes ----------------------  
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- Elevado índice de envelhecimento e grau de dependência dos idosos (sup à Região --  

Centro e Continente) ---------------------------------------------------------------------------------  

- Baixo índice de natalidade, ocorreram 826 nascimentos ------------------------------------  

- Elevada taxa de analfabetismo (7.70%), sup à reg centro INE 2012 -----------------------  

- Em relação às taxas de mortalidade os valores apresentados são superiores às da Reg 

Centro e do Continente. As doenças atribuíveis ao consumo de álcool, continuam a destacar-

se na mortalidade no ACeS Pin antes dos 65 anos. Também as doenças do aparelho 

circulatório e tumores malignos apresentam valores elevados. ----------------------------------------  

- Em relação aos programas de projetos na área da saúde as metas foram atingidas de 

uma forma geral, destaque para o Plano Nacional de Vacinação e Programa de Saúde Escolar, 

em que as metas foram superadas. -------------------------------------------------------------------------  

- Nos recursos materiais, procedeu-se a algumas obras de manutenção e reparação em 

algumas unidades. Congratulamo-nos com a entrada em funcionamento de duas novas 

unidades, Centro de Saúde de Alvaiázere e a extensão de saúde de Santiago da Guarda. -------  

CONCLUSÕES ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ao nível dos recursos humanos existe um agravamento da situação com a passagem à 

reforma de alguns funcionários, não tendo decorrido qualquer substituição. -----------------------  

As diversas áreas continuam deficitárias com a falta de: médicos, enfermeiros, 

assistentes técnicos. Assistentes operacionais, fisioterapeutas, psicólogos, técnicos de 

diagnóstico, nutricionistas entre outros. -------------------------------------------------------------------  

- Apesar de solicitadas não houve qualquer aquisição de viaturas novas, encontrando-

se a pouca frota existente degradada e sem condições de funcionamento. -------------------------  

- Os sistemas informáticos estão obsoletos e desajustados da realidade, face aos 

inúmeros programas existentes, tornando o sistema bastante lentificado, refletindo-se na 

qualidade do atendimento. -----------------------------------------------------------------------------------  

- De referir ainda a insuficiente largura de banda das redes de comunicação 

informáticas, bem como do material informático. -------------------------------------------------------  

- Necessidade de elaboração de contratos de manutenção e reparações. -----------------  

- Dificuldade no fornecimento de material de consumo clinico e medicamentos. --------  

- Necessidade de melhorar a monitorização dos programas e projetos em vigor no 

ACeS Pin. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Permitam que destaque no orçamento económico o valor pago em horas 

extraordinárias, 1.896.281.44 euros ------------------------------------------------------------------------  

Meus senhores, Minhas senhoras -------------------------------------------------------------------  

Pode este e qualquer governo, reconhecer que o pilar do SNS são os CSP; ----------------  
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Pode este e qualquer governo, reconhecer a necessidade de introdução de novas 

dinâmicas, quer seja através das “7x7 medidas (Novo Ciclo para os CSP)”, quer seja através 

do “Relançar a Reforma dos CSP”, mas se não for priorizados novos investimentos na área dos 

CSP, nomeadamente em recursos humanos e materiais, nenhuma reforma terá sucesso. --------  

É meu entendimento ser necessário reformular e restruturar a resposta à doença 

aguda a partir das 20h e aos fins-de-semana e feriados no ACeS Pin. Estabelecendo polos de 

resposta por área geográfica, acabando com o despesismo e desperdício existente. 

Relembremo-nos do valor pago em horas extraordinárias, quase 1.900.000 mil euros! Grande 

parte desse valor, podia ser aplicado no apetrechamento desses polos permitindo uma 

resposta à doença aguda com outra qualidade, evitando desse modo a deslocação de muitos 

utentes para CHUC e a sobrecarga deste, com situações que podiam e deviam ser resolvidas 

nos CSP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também no âmbito da medicina de proximidade é imperioso melhorar a rede pré-

hospitalar na resposta às situações de emergência/urgência, diminuindo assimetrias 

existentes entre quem vive no interior e quem vive nos grandes centros urbanos. ----------------  

Apesar de hoje termos melhores acessos rodoviários à cidade de Coimbra, 

continuamos muito afastados dos grandes hospitais, o que não permite garantir uma resposta 

eficaz à população em termos de emergência, se não tivermos técnicos diferenciados e 

profissionalizados na rede pré-hospitalar. -----------------------------------------------------------------  

É necessário implementar equipas comunitárias de cuidados paliativos, porque 

infelizmente em termos geográficos, os cuidados paliativos ainda se encontram mal 

distribuídos em Portugal. -------------------------------------------------------------------------------------  

Estabelecer protocolos entre os CS e o CHUC na formação de médicos e enfermeiros 

na área paliativa, fornecimento de medicação específica para o controle da dor oncológica no 

domicílio, pois é em casa que as pessoas querem estar na fase final da vida. ----------------------  

Reconheço a necessidade da existência de mais profissionais de saúde, médicos, 

enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas com competências acrescidas, capazes de apoiar os 

doentes terminais e as suas famílias no seu domicílio. --------------------------------------------------  

Reconheço a necessidade da implantação de uma unidade de cuidados paliativos no 

ACES PIN, como resposta aos utentes que dela possam necessitar, evitando assim o seu 

afastamento do seu núcleo familiar numa fase terminal da sua vida e em que não possam 

permanecer no seu domicílio. --------------------------------------------------------------------------------  

É necessário descentralizar consultas de especialidade, tal como foi feito em relação 

à saúde mental, noutras áreas clinicas tendo em consideração as causas de mortalidade com 
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maior expressão no ACeS Pin, doenças do aparelho circulatório, respiratório, metabólicas 

entre outras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

É necessário também a colocação de médicos dentistas nos CS, dando cumprimento ao 

programa de saúde oral. De referir que este governo prometeu recentemente que iriam ser 

colocados nos CS 90 dentistas. -------------------------------------------------------------------------------  

É necessário uniformizar o acesso aos cuidados de saúde, não podemos continuar a ter 

ao nível dos CSP, utentes de primeira e utentes de segunda, ou seja implementando 

concretizando o modelo USF de Norte a Sul do País, criando igualdade de oportunidades aos 

utentes, no acesso à sua equipa de saúde familiar, médico/enfermeiro de família. --------------   

É necessário investir na Literacia em saúde de modo a que os utentes adquiram 

competências básicas em saúde que facilitem a adoção de comportamentos protetores da 

saúde e de prevenção da doença, bem como do auto-cuidado. ---------------------------------------  

Como se pode verificar as necessidades são muitas no nosso ACES PIN, e já vêm sendo 

crónicas ao longo dos anos. -----------------------------------------------------------------------------------  

Como se isso não bastasse a ARSC impõe ao ACeS cortes na despesa para 2016 na 

ordem dos 10%.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cortar mais aonde? -----------------------------------------------------------------------------------  

Se as carências são tantas como acabaram de ouvir? ------------------------------------------  

Será este o investimento que o governo quer fazer ao nível dos CSP? ----------------------  

Parece que existe alguma contradição no que o governo diz e no que faz! Quando 

refere que os CSP serão prioritários em relação aos cuidados hospitalares, tendo 

inclusivamente atribuído um reforço de verba para os CSP. Ainda segundo o governo é 

intensão deste que daqui a 2 anos Portugal esteja menos dependente da rede hospitalar e 

mais confiante na procura de cuidados de saúde de proximidade, com CS e USF mais 

resolutivas e com outro tipo de respostas. -----------------------------------------------------------------  

Sem dúvida que esse deverá ser o caminho, mas para isso e como já referi é 

necessário reforçar os recursos e verbas para os CSP. ---------------------------------------------------  

Por fim dizer-vos que ainda existe muito caminho por percorrer, a reforma do 

SNS/CSP não pode nem deve depender das vontades políticas, do faz e logo desfaz. -------------  

A reforma dos CSP iniciada em 2009 ainda não definiu o que quer verdadeiramente 

dos ACeS! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Descentralizar sim, mas pergunto, como? --------------------------------------------------------  

Se continuamos a ter os ACeS sem autonomia financeira, administrativa e jurídica, 

estando em total dependência da ARS! ---------------------------------------------------------------------  
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Se continuamos a ter de Norte a Sul do País discrepâncias nas políticas de saúde ao 

nível das ARS! ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Terminaria a minha intervenção citando o professor Constantino Sakellarides numa 

das suas intervenções sobre saúde que tive o prazer de assistir. " Um pouco por toda a 

Europa, assim como em Portugal, a crise foi olhada numa lógica «de absolutismo ou soberania 

financeira», segundo a qual «primeiro está o ajustamento financeiro, depois a expansão 

económica. O bem-estar da população, depois logo se vê». -------------------------------------------  

O Deputado Municipal --------------------------------------------------------------------------------  

José Taborda da Costa -------------------------------------------------------------------------------  

PSD/CDS-PP” -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Mário Gama que começou por congratular o Deputado José Taborda pelo trabalho 

desenvolvido, entendendo as suas preocupações em relação às dificuldades que o Serviço 

Nacional de Saúde tem tido. ----------------------------------------------------------------------------------  

Tendo mencionado de seguida que o Senhor Deputado José Taborda, na segunda parte 

da sua intervenção, apresentou a sua opinião pessoal e não o relatório aludido, embora 

subscrevendo as suas palavras. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Celeste Cardoso que começou por dar os parabéns ao Senhor Deputado José Taborda pelo 

trabalho desenvolvido e pela forma clara e objetiva como apresentou o Relatório de 

Atividades e o Plano de Ação. --------------------------------------------------------------------------------  

Tendo lamentado de seguida, que os sucessivos governos insistam em pagar milhões 

em horas extraordinárias, em vez de contratarem enfermeiros e médicos, como se impunha. -  

Também lamentou que efetivamente ainda não exista uma inversão relativamente à 

questão da baixa natalidade. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Fátima Ramos que começou por elogiar o trabalho do Senhor Deputado José Taborda, 

recordando que nos últimos anos, em especial, no último Governo do Partido Socialista, foram 

fechadas as urgências do Centro de Saúde e o serviço noturno. ---------------------------------------  

Frisou que atualmente existe um Governo Socialista, com um Ministro da Saúde, que 

fala sistematicamente no desejo de valorizar os cuidados de saúde primários, reduzindo os 

serviços nos hospitais. Mas o que se verifica no relatório aqui apresentado pelo Senhor 

Deputado é que o investimento nos cuidados primários vai baixar em relação ao ano anterior. 
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Solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que insista com o atual Ministro da Saúde, 

para o alargamento do horário de funcionamento e que tente a colocação de médicos 

dentistas no Centro de Saúde de Miranda do Corvo. -----------------------------------------------------  

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

Presidente da Câmara que referiu ter sido uma decisão acertada a escolha do Senhor 

Deputado José Taborda para o Conselho da Comunidade, em representação do Município de 

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

Em resposta à Senhora Deputada Fátima Ramos referiu que foi o último Governo, por 

acaso do mesmo Partido da Senhora Deputada, que quase destruiu o Estado Social, sendo o 

Serviço Nacional de Saúde um dos componentes. Também reconheceu que a Senhora 

Deputada Fátima Ramos nessa altura tomou posições contrárias às do seu Partido. --------------  

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

aceitou a introdução deste ponto na ordem de trabalhos, uma vez que foi um pedido do 

Senhor Deputado José Taborda, que é o representante desta Assembleia Municipal no ACES 

PIN, e que queria dar conta daquilo que se tem passado. ----------------------------------------------  

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

Taborda que iniciou a sua intervenção informando que a sua política é a saúde e o melhor 

para o seu Concelho, não estando preso a nenhum partido nem a nenhuma entidade. -----------  

Mencionou que a quando da sua intervenção, no início deste ponto, referiu que ia 

apresentar o Plano de Ação do ACES PIN, o Relatório e a sua intervenção no Conselho da 

Comunidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu também, que no Conselho da Comunidade estão representados quatorze 

Municípios, uns do Partido Socialista e outros do Partido Social Democrata, mas que ali 

trabalham todos em união, mencionando que é por isso que o nosso Conselho da Comunidade 

está tão bem visto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Para concluir disse que defende o melhor para a população do Concelho de Miranda 

do Corvo, seja qualquer o partido político que esteja no Governo. -----------------------------------  

Ponto 10 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara Municipal que referiu ser este um assunto recorrente e o único facto a apontar é a 

novidade de o Senhor Secretário de Estado ir estar presente numa reunião do Conselho 

Intermunicipal da CIM, que será daqui a duas semanas. Mencionou que espera que o Senhor 

Secretário de Estado traga algo para dizer a Miranda do Corvo, à Lousã e a Coimbra, 

sobretudo sobre qual é a solução que pretendem (a que pretendemos é a solução ferroviária) 

e quando é que vai ser implementada, porque cada dia que passa Miranda do Corvo é 
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prejudicada no desenvolvimento do seu território. Informou que isto é importante, sobretudo 

para dar confiança aos principais promotores do concelho, á atividade económica e social. 

Lembrou que se espera por uma resolução quase há cinco anos para aquilo que foi 

responsabilidade da administração central. ---------------------------------------------------------------  

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

Fátima Ramos que recordou que na ultima Assembleia antes das eleições ficou decidido que, 

qualquer que fosse o Governo saído dessas eleições, deveria ser organizada uma grande 

manifestação em defesa da linha da Lousã. Constatou que já se passaram vários meses e o 

assunto foi esquecido pela Assembleia. Sugeriu que fosse feito algo nesse sentido. --------------    

Em segundo lugar referiu que caso não se consiga fazer a reunião da CIM em Miranda 

do Corvo (disse compreender os argumentos do Senhor Presidente), que o Senhor Secretário 

de Estado e o Senhor Ministro sejam convidados para noutra data, virem percorrer a linha e 

ver qual é o seu estado. Esta pode ser uma solução mais simples, porque nem sempre todos os 

colegas na CIM são tão solidários, por isso lançou o desafio ao Senhor Presidente de fazer os 

convites. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Celeste Cardoso que referiu também a recorrência do assunto, Ramal da Lousã. Lembrou que 

a Assembleia Municipal já aprovou diversas moções, assim como a Assembleia da República já 

aprovou uma resolução, mas não se vê qualquer evolução. Considerou que os governantes 

atuais, apesar de estarem há pouco tempo em funções, deviam estar constantemente 

pressionados sob esta matéria. Referiu que não se pode baixar os braços e que têm que ser 

feitas coisas, e neste caso defendeu que deve ser feita uma manifestação (apesar de não ser 

apologista de manifestações). --------------------------------------------------------------------------------  

Deu conhecimento de que não trazem uma moção para aprovação, mas sim uma ideia 

que querem apresentar para saber da opinião da Assembleia e se terá “pernas para andar”. 

Em primeiro lugar, além de serem convidados os governantes já referidos, seria de convidar o 

Senhor Presidente da República que é uma pessoa disponível para estes assuntos, para visitar 

Miranda do Corvo (por exemplo, no dia do Município) e para visitar o percurso do ramal da 

Lousã. Em segundo lugar, sugeriu que fosse feita uma carta tipo, que seria assinada pelos 

munícipes individualmente por cada um dos munícipes do concelho (ou até dos concelhos à 

volta) que estivessem dispostos a isso. Esta carta poderia ser divulgada no boletim municipal, 

as escolas, no site da Câmara e disponibilizada nos serviços camarários. A ideia será, cada 

cidadão, uma carta individual, a expensas do Município a ser enviada para o Governo, para o 

Ministro dos Transportes, para o Senhor Presidente da República. Passou a apresentar uma 

proposta de minuta: --------------------------------------------------------------------------------------------    
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“A solução para o ramal da Lousã tarda em aparecer, não obstante a recente 

aprovação da resolução da Assembleia da República sobre esta matéria. A verdade é que se 

caiu num impasse e os cidadãos utilizadores do comboio do ramal da Lousã continuam sem o 

seu principal meio de transporte. Esta é uma situação que a todos envergonha. Importa 

relançar junto dos cidadãos, do Governo, da Assembleia da República e da comunicação social 

a necessidade premente de ser encontrada uma solução ferroviária para o ramal. Assim, a 

CDU propõe que a Assembleia Municipal aprove uma recomendação no sentido de o Executivo 

lançar uma campanha com o objetivo de todos os munícipes interessados subescreverem e 

enviarem individualmente uma carta (a expensas do Município) ao Senhor Primeiro Ministro, 

ao Senhor Presidente da Assembleia da República, ao Senhor Presidente da República e a 

outros órgãos que nos lembrássemos.”  --------------------------------------------------------------------  

Continuou referindo que é uma ideia para eventualmente se explorar, porque talvez 

tivesse um efeito forte se a comunicação social se envolvesse e se 6 ou 7 mil cartas dos 

munícipes a mostrar a sua indignação, obviamente, com um texto pré feito e divulgado, 

fossem enviadas. É claro que alguma coisa tem de ser feita, esta ideia ou outras, também a 

manifestação, mas é urgente fazê-lo, porque quando foi aprovada a resolução na Assembleia 

da República, pensou-se, é agora. Mas a verdade é que não foi e não se vê nenhuma evolução.  

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

Mário Gama que iniciou a sua intervenção referindo que teve conhecimento da reunião 

realizada em Coimbra para discussão técnica do BRT (que já foi referida aqui hoje), mas não 

teve possibilidade de ir. Questionou se alguém esteve presente, e se esteve, que informação 

poderá transmitir dessa reunião. ----------------------------------------------------------------------------  

Concordou com a Senhora Deputada Fátima Ramos quanto ao convite para os 

governantes visitarem a linha da Lousã e que se deveria avançar, no sentido de criar mais 

uma pressão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à intervenção da Senhora Deputada Celeste Cardoso concordou com a ideia 

proposta, mas com algumas alterações. Referiu que o texto teria que levar algumas 

modificações, sobretudo no sentido de se fazer a carta quase em termos pessoais e 

individuais, seria talvez um texto de manifesto de revolta e indignação pela situação. Em sua 

opinião o efeito pretendido obtém-se com o envio de apenas uma carta para um único 

destinatário e não várias. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Lídio Gonçalves que lembrou que esta luta tem vários anos e sem quaisquer resultados. Mas 

afirmou que apesar de não termos resultados, essa luta não pode parar e não pode haver 

divisões, temos que falar todos a uma só voz (apesar de algumas discordâncias pontuais que 



 

 

      

Ata 29-04-2016  
Nº 2  

42 

possam existir). Revelou que, em sua opinião, só Miranda do Corvo, com a Câmara Municipal, 

a Assembleia Municipal e as Juntas de Freguesia pouco ou nada se conseguirá. -------------------  

Afirmou que independentemente das iniciativas que cada concelho possa vir a fazer, 

são importantes as tomadas de posição de conjunto, Miranda, Coimbra e Lousã. -----------------  

Passou a ler um texto com o intuito, não de desunir, mas de espicaçar as 

consciências:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Este tema é demasiado caro e importante pelo que ele significa para os concelhos 

privados desta infraestrutura determinante para o crescimento e desenvolvimento estratégico 

da nossa região afetada. Atrever-nos-íamos a dizer que em termos de prioridade para o nosso 

concelho estará no mesmo patamar, ou talvez um lugar acima da tão necessária, fulcral e 

imprescindível atração de investimento empresarial para o concelho, por ser fator gerador, 

consequente e sustentável dessa mesma atração. A reposição, modernização e eletrificação 

do ramal ferroviário da Lousã é defendida numa resolução da Assembleia da República, 

publicada a 03 de março de 2016, no Diário da República. Nesta votação todos os grupos 

parlamentares votaram favoravelmente, à exceção do PS, que se absteve. Será que também 

as três Câmaras Municipais do PS se vão abster? Esperemos que não. Decorridos mais de dois 

meses, para além das notícias da comunicação social sobre o investimento de 2,7 mil milhões 

de euros até 2020 a fazer nos corredores internacionais de norte a sul e corredores 

complementares do país, que muito nos congratulam, nada ouvimos sobre o ramal da Lousã. 

Será mesmo que estamos condenados ao esquecimento? Não queria que isso acontecesse e 

com certeza nenhum de nós. Em nome daquilo para que fomos eleitos temos que 

efetivamente perguntar, em nome do povo que nos elegeu, que mais nos pode acontecer? 

Chegou a altura, porque é esse o contexto, e se fosse outro também o diria, das três Câmaras 

Municipais do PS e Assembleias, em conjunto com todas as outras autarquias concelhias, 

arregaçarem mangas e mostrarem às suas populações que estão cá para as defenderem e 

lutarem por aquilo que é importante, para promover a justiça social e o seu bem-estar.” ------  

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

Fátima Ramos que voltou a lembrar a decisão de fazer uma manifestação. Sugeriu que fosse 

vista a ata para se confirmar a decisão, de a seguir às eleições, fosse qual fosse o governo, 

ser feito algo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à sugestão da Dr.ª. Celeste, referiu que, em defesa da continuidade das 

obras na linha e da reposição de um sistema de transporte moderno e seguro para as pessoas 

em ferrovia, devemos utilizar todos os instrumentos possíveis. Sugeriu que o Senhor 

Presidente falasse com o Presidente da Câmara da Lousã (quanto mais abrangentes melhor) e 

que se desenvolvesse um processo conjuntamente. Referiu que se podia usar aqueles postais 
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já selados, com um texto pequeno, basicamente a exigir a continuidade das obras na linha da 

Lousã, a conclusão do investimento e a reposição, em ferrovia, do transporte a funcionar. ----   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que não sendo suscitada uma 

votação, não há forma de por a Assembleia a falar. Sendo assim, sugeriu que os líderes dos 

grupos se reúnam e haja um consenso para o texto e para a tomada de posição. Ficou 

acordado que este grupo de trabalho seria constituído pelas deputadas Fátima Ramos e 

Celeste Cardoso e pelo deputado José Mário Gama. -----------------------------------------------------  

Por fim o Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação 

da ata em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada por unanimidade. -----------------  

E sendo vinte e duas horas e quarenta minutos, o Senhor 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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