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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 30-06-2016  

 

Aos trinta dias do mês de junho 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 29.04.2016 -------------------------  

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 - Aprovação dos Estatutos da AREAC - Agência Regional de Energia e 

Ambiente do Centro ---------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Proposta de adesão à Associação Nacional de Assembleias Municipais -----  

Ponto 8 - Proposta de delimitação de ARU de Rio de Vide e Granja ---------------------  

Ponto 9 - Proposta de delimitação de ARU de Semide --------------------------------------  

Ponto 10 - Proposta de delimitação de ARU de Miranda do Corvo Sul -------------------  

Ponto 11 - Proposta de delimitação de ARU de Miranda do Corvo Centro --------------  

Ponto 12 - Proposta de delimitação de ARU de Lamas --------------------------------------  

Ponto 13 - Proposta de delimitação de ARU de Vila Nova ----------------------------------  

Ponto 14 - Proposta de delimitação de ARU de Senhor da Serra --------------------------  

Ponto 15 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Ponto 1 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão -----------------------  

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

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

última sessão, informando que o mesmo ficará à disposição dos Deputados Municipais nos 
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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 29.04.2016 -------------------------  

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

Os Deputados José Miguel Simões Correia, Nuno Filipe Ferreira Lopes, João Manuel 

Correia de Carvalho, João Paulo Fernandes, Margarida Isabel da Costa Rodrigues, Assunção de 

Jesus Ramos Caetano não participaram na votação da ata uma vez que não estiveram 

presentes na referida reunião. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

que declarou que foi com agrado que tomou conhecimento da notícia referente à 

eletrificação do Ramal do Minho, demonstrando assim uma maior importância à ferrovia. ------  

Informou que se aguarda o agendamento de um debate cujo tema é o Ramal da Lousã 

na Assembleia da República, o qual será complementado com os Projetos de Resolução do 

PCP e dos Verdes.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Aproveitou ainda para falar de um ofício que foi enviado pela Metro-Mondego à 

Câmara Municipal de Miranda do Corvo, datado de 08/01/2014, tendo questionado por que 

motivo até à data de hoje ainda não foi dado seguimento. Agradeceu que alguém se 

debruçasse sobre o teor do ofício, o qual tinha como tema a acessibilidade pedonal na zona 

da estação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que muitas vezes utilizam a desculpa de não haver dinheiro para fazer 

determinadas obras, mas na sua opinião, é uma falsa questão na medida em que sempre se 

arranja dinheiro para aquilo que se pretende, sendo certo que o Ramal da Lousã deve contar 

com o apoio da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara Municipal que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que tomou nota 

dos alertas prestados pelo munícipe Álvaro Francisco, nomeadamente do ofício a que fez 

referência e que irá verificar junto dos serviços. ---------------------------------------------------------     
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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 Reinaldo Couceiro, 

que depois de cumprimentar todos os presentes congratulou-se com uma notícia da União das 

Freguesias de Semide e Rio de Vide e que se prende com a restituição de verbas para fazer 

face aos prejuízos causados pelos incêndios do ano passado, bem como à reflorestação de 

parte da área ardida. Questionou ainda sobre qual o tipo de árvores que irão utilizar e como 

vai ser gerido o terreno. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Seguiu-se a intervenção do Deputado José Mário Gama, que depois de cumprimentar 

todos os presentes, enalteceu a realização da Expo Miranda referindo que apesar da 

conjuntura nacional, este evento deu um salto qualitativo nomeadamente na implantação de 

indústrias e que na sua opinião foi mesmo uma das melhores feiras de Miranda. Mencionou 

que inclusivamente nas redes sociais teve bastante impacto, bem como nos jornais. Disse que 

os dados apontam para números na ordem de 30.000 visitantes não podendo deixar de referir 

a Feira de Turismo da Serra da Lousã e o espetáculo dos DJ’s, diversificando assim os 

interesses. Pelo exposto, deu os parabéns à autarquia e à organização, salientando que 

certamente haverá pontos a melhorar no futuro, mas que certamente Miranda ganhou muito 

com esta iniciativa. --------------------------------------------------------------------------------------------    

Mostrou também o seu agrado pelo facto de ter passado na televisão uma peça cujo 

tema era “Miranda do Corvo- autarquia com preocupações na prevenção contra os incêndios”. 

Por este facto, a bancada do Partido Socialista congratulou-se com estas iniciativas e com 

estas notícias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------      

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal justificou a falta da Deputada Celeste 

Cardoso, depois de receber uma mensagem desta, informando que por motivos de força maior 

não pode estar presente na reunião. ------------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado Carlos Marta, que depois de 

cumprimentar todos os presentes, questionou o senhor Presidente sobre a colocação de rails 

de proteção nas zonas que arderam da estrada de Vale de Colmeias/Canas/Cabouco, bem 

como a alteração do pavimento uma vez que continuam a existir acidentes pelo facto deste 

se encontrar extremamente desgastado, salientando que este assunto já foi falado várias 

vezes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou questionando também sobre o “Projeto Rampa”, salientando que o mesmo 

já vinha do executivo anterior, e que se destinava a pessoas com mobilidade reduzida. 

Questionou o ponto de situação deste projeto sendo que se continuam a verificar muitos 

passeios onde é impossível circular de cadeira de rodas. Disse que há muitas árvores e muitos 
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sinais que continuam a ser sistematicamente colocados e sugeriu que não se continuasse a 

insistir neste erro e sim ter o cuidado de colocar os sinais e plantar as árvores de forma a que 

as pessoas de cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida possam circular nos passeios ao 

invés de serem forçados a andar na estrada. Deu o exemplo de duas obras que poderiam ser 

feitas, tendo sugerido que nas duas pontes que ladeiam a autarquia se encontrasse forma de 

cadeirantes poderem atravessar as mesmas, evitando a deslocação pelo cimo ou pelo fundo 

da praça. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre limpezas, referiu o passadiço da Volta da Costa salientando que sabe que se 

encontra para ser requalificado, mas que neste momento se encontra quase impossível de ser 

atravessado em virtude da alta vegetação. Disse ainda que o mesmo acontece no troço do 

Ramal da Lousã que se encontra com muitas silvas e muitas ervas dando um mau aspeto, 

nomeadamente na zona da Cruz Branca. -------------------------------------------------------------------  

Congratulou-se também com a realização da Expo Miranda e no seguimento das 

notícias sobre o elevado prejuízo, solicitou informações acerca disso. Referiu que a Expo 

Miranda, na sua opinião, deve ser publicitada, nomeadamente no Jornal Mirante e na Rádio 

Dueça e que esta é mesmo uma forma de fazer chegar verbas a estas duas cooperativas, as 

quais não podem ser financiadas de outra forma, no entanto referiu que é bom que esta 

publicidade seja feita atempadamente. Salientou que o Jornal Mirante foi-lhe entregue por 

exemplo na semana seguinte à realização da Expo Miranda, pelo que esta publicação deveria 

ter saído no jornal imediatamente anterior. --------------------------------------------------------------          

De seguida foi dada a palavra ao Deputado José Taborda que depois de 

cumprimentar todos os presentes solicitou esclarecimentos sobre para quando se aguarda a 

colocação de um veterinário municipal, mostrando a sua preocupação pelo facto de não haver 

qualquer controlo sanitário nos dias de mercado, bem como outras situações em que pode ser 

necessária a sua presença. ------------------------------------------------------------------------------------   

Agradeceu à União das Freguesias de Semide e Rio de Vide, na pessoa do Senhor João 

Carvalho, pelo facto desta freguesia ter aprovado por unanimidade o estabelecimento de um 

protocolo para a cedência de uma viatura à UCSP/Extensão de Semide, salientando que é sem 

duvida uma mais valia para a Extensão de Semide e para a população porque facilita e 

melhora a acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde, assim como a deslocação dos 

profissionais nas suas visitas domiciliárias. Referiu que todos sabem quais são os diversos 

constrangimentos existentes na área da saúde, mas que estas vontades são superadas quando 

existe apoio autárquico no estabelecimento de protocolos/parcerias que sirvam os reais 

interesses da população. --------------------------------------------------------------------------------------  
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Referiu que na sequência das intervenções dos Deputados José Mário Gama e Carlos 

Marta, gostaria também de ser informado sobre quais os custos da realização da Expo Miranda 

e quando pensa o Senhor Presidente tornar público as contas deste evento. -----------------------     

Seguiu-se a intervenção do Deputado Carlos Santos, que depois de cumprimentar 

todos os presentes congratulou-se pela realização da II Feira Medieval que decorreu nos dias 

30 de abril e 1 de maio. Referiu que a realização deste ano provou que este executivo é capaz 

de superar e fazer cada vez melhor. Informou que a feira contou com a apresentação de 

alguns momentos teatrais de recriação histórica em alguns locais, assim como demonstrações 

de esgrima e danças medievais. Disse que este evento, alem de promover a divulgação 

turística do nosso concelho, contou com a presença de expositores de permanência e diversos 

stands das diversas localidades. Terminou referindo que é com orgulho que é Mirandense e 

reconhece este tipo de eventos. -----------------------------------------------------------------------------     

De seguida solicitou o uso da palavra a Deputada Dulce Caetano, que depois de 

cumprimentar todos os presentes, congratulou o executivo pela realização das marchas que 

decorreram no passado dia 18 de junho de 2016. --------------------------------------------------------   

Estiveram presentes cerca de trezentos figurantes entre eles: a Marcha Infantil dos 

Moinhos, Marcha das Vindimas da EB1 de Lamas, Marcha Infantil da Casa do Povo de Miranda 

do Corvo, Grupo Recreativo e Cultural Corvense, ARCD de Vale do Açor e Casa Recreativa de 

Semide. Referiu que cada marcha recebeu uma verba por parte do município bem como por 

parte da Junta de Freguesia, salientando que estiveram presentes milhares de pessoas e que 

a aposta deste executivo e da Junta de Freguesia é uma aposta acertada, notando-se quando 

as próprias marchas participantes são convidadas para outros eventos similares e de maior 

dimensão, como são o caso da Noite Branca em Coimbra onde participaram as marchas de 

Vale do Açor e Semide, as Festas de S. João da Figueira da Foz, onde foi convidada a Marcha 

de Vale do Açor e ainda as Marchas da Afurada no Porto onde participou a Marcha de Semide. 

Referiu que é com muito orgulho que se participa nestes eventos e que deve ser uma tradição 

a manter na vila.------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o Deputado Francisco Ribeiro solicitou o uso da palavra que depois de 

cumprimentar todos os presentes, referiu que o Padre Pai Américo Monteiro de Aguiar, cujo 

processo de beatificação está a decorrer no Vaticano, fundou a Obra da Rua cujas valências 

se dividem em três áreas: as Casas do Gaiato, destinadas a acolher, em regime familiar, 

rapazes sem família ou de famílias carenciadas; o Calvário, destinado a acolher doentes 

mentais profundos e dependentes; o Património dos Pobres, para proporcionar habitação a 

famílias pobres que, de outro modo não conseguiriam ter. Disse que nasceu a 23 de outubro 

de 1887 e faleceu a 16 de julho de 1956, assinalando-se, este ano, os 60 anos da sua morte, 
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com diversas iniciativas, tendo já decorrido o Colóquio Padre Américo – Pai Américo: Uma 

vida ao serviço dos pobres na Igreja, realizado na Universidade Católica Portuguesa – Centro 

Regional do Porto, no dia 23 de maio de 2016. Informou que durante o mês de julho estará 

patente uma Exposição biblio-iconográfica sobre Padre-Pai Américo e a Obra da Rua, na Casa 

do Gaiato de Miranda do Corvo. -----------------------------------------------------------------------------  

Relembrou que a Casa do Gaiato de Miranda do Corvo, terminou a 7 de janeiro deste 

ano, as comemorações dos 75 anos de existência em que acolheu mais de um milhar de 

rapazes, sendo esta a Casa-mãe das Casas do Gaiato, sendo que, mais de duas centenas de 

rapazes nela acolhidos acabaram por fixar residência no concelho, constituindo família e 

desenvolvendo a sua atividade profissional, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento 

e aumento demográfico. --------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que como todos sabem, as Casas do Gaiato, pertencentes à Obra da Rua, não 

recebem qualquer subsídio ou apoio económico do Estado Português ou dos órgãos por si 

tutelados, tendo sobrevivido ao longo dos 76 anos da sua existência, apenas pela 

generosidade voluntaria dos cidadãos ou donativos angariados, esporadicamente, por outras 

instituições, através de campanhas solidárias. ------------------------------------------------------------    

Por fim, salientou que é chegada a altura de o município reconhecer a importância da 

Casa do Gaiato de Miranda do Corvo, no desenvolvimento económico e social do concelho, 

através de um ato público condigno. -----------------------------------------------------------------------  

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

Câmara Municipal, que prestou os seguintes esclarecimentos: sobre a intervenção do 

Deputado Reinaldo Couceiro e do Deputado José Mário Gama sobre os incêndios, referiu que é 

do conhecimento de todos o trabalho feito pela Câmara de Miranda do Corvo ao longo dos 

anos na questão do combate aos incêndios, uma vez que nos encontramos numa zona com 

uma mancha florestal muito significativa e de difíceis condições em termos de relevo. 

Salientou que isso exige da parte dos bombeiros bem como de todos os agentes de proteção 

civil, desde a Câmara Municipal às Juntas de Freguesia, uma grande preocupação. Sobre a 

candidatura da reflorestação, referiu ser um assunto ao qual já fez referência anteriormente, 

mas informou que se trata de uma candidatura feita por convite e aberta especificamente 

para os concelhos onde deflagraram grandes incêndios, tendo por base os relatórios 

elaborados pelo ICNF que suportam essa mesma candidatura e que já previam valores em 

termos de execução. Mencionou que neste momento, está em fase de contratação pública e 

contemplam essencialmente o reflorestamento de caminhos florestais em toda a área ardida, 

bem como intervenções em todas as linhas de água. Referiu que estes trabalhos atingem 

valores aproximados dos 200.000 euros com IVA incluído. Sobre este assunto informou ainda 
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que esta candidatura não contempla a reflorestação em terrenos privados existindo para isso 

outro tipo de candidaturas. -----------------------------------------------------------------------------------  

Agradeceu as palavras formuladas pelo Deputado José Mário Gama e de outros colegas 

no que toca à Expo Miranda. ---------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Deputado Carlos Marta, referiu não ser a primeira vez que se 

toca no assunto da estrada Canas/Cabouco e do mau estado das guardas de segurança. 

Informou que os serviços estão a tratar do procedimento para executar algumas correções. 

Sobre o Projeto Rampa referiu que todos são sensíveis aos argumentos que o Deputado Carlos 

Marta expôs, e salientou que os degraus nas pontes devem ser corrigidos o mais rapidamente 

possível e que estas e outras intervenções estão previstas no PARU, uma candidatura que 

inclusivamente já foi submetida. ----------------------------------------------------------------------------  

Sobre a limpeza dos passadiços da Volta da Costa, e não se querendo desculpar, 

informou que todos sabem que o ano foi atípico e que inclusivamente os Presidentes de Junta 

referem que no espaço de dois meses houve necessidade de voltar a limpar as aldeias, ou 

seja, choveu muito durante muitos meses e torna-se quase impossível manter tudo limpo. 

Referiu que no que toca à responsabilidade da Câmara Municipal, está finalmente o 

procedimento da limpeza das estradas concluído e o atraso do mesmo deveu-se a uma 

limitação da atual Lei do Orçamento de Estado. Sobre a limpeza dos passadiços terminou 

informando que segundo as informações que dispõe, os mesmo já estrarão limpos, assumindo 

que houve um atraso da parte da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------  

Sobre a Expo Miranda e no que toca à publicidade no Jornal Mirante, informou que 

houve muitos munícipes que receberam o jornal logo no início da Expo Miranda e que 

inclusivamente se teve a preocupação de contactar o jornal para saber quando começava a 

distribuição. Houve da parte do jornal a informação que iria colocar a edição na rua no dia 1. 

Sobre a questão das contas, informou que nunca se conseguiu dar essa informação no 

imediato uma vez que antes de elaborar essa informação há valores a pagar, a receber e a 

consolidação das contas demora cerca de um mês. Referiu que espera ter essa informação 

para ser presente numa das próximas sessões de câmara e depois também numa Assembleia 

Municipal para conhecimento de todos os Deputados. Lamentou os boatos infundados que 

aparecem nas redes sociais, os quais são lançados por perfis anónimos, que considera serem 

covardes, uma vez que se escondem atrás de perfis falsos para atingir a Câmara Municipal e 

espalhar mentiras. Referiu que os valores mencionados nas redes sociais estão muito além do 

saldo final da Expo Miranda. Disse que na sua opinião e certamente todas as pessoas devem 

concordar, é que a Expo Miranda não deu prejuízo para o nosso concelho. Na sua opinião, deu 

lucro, pois é impossível medir todos os benefícios que o nosso concelho teve em termos de 



 

 

      

Ata 30-06-2016  
Nº 3  

8 

realização da Expo Miranda. Deu os exemplos de faturação de toda a restauração, de 

hotelaria e de todos os benefícios que toda a economia local teve, da imagem que Miranda do 

Corvo passou para a região, nomeadamente congratulou-se pelas felicitações de colegas de 

outros concelhos pela realização do evento. Questionou os Deputados sobre quanto é que isso 

vale e se se consegue medir todos estes aspetos. Referiu que apesar de nas contas 

eventualmente apresentar um saldo negativo, aliás como tem sido sempre e irá continuar a 

ser, as chamadas externalidades são impossíveis de medir. Concluiu referindo que a Comissão 

Organizadora está de parabéns pois todos eles se empenharam na realização da Expo Miranda 

e merecem uma palavra de reconhecimento e de gratidão, como de resto já fez questão de 

lhes transmitir. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Sobre a intervenção do Deputado José Taborda, referiu que concorda com o Deputado 

pois efetivamente o concelho esteve algum tempo sem veterinário, no entanto o problema foi 

ultrapassado com a colaboração de alguns veterinários de concelhos vizinhos, pelo que na 

verdade nunca se ficou sem serviços veterinários. No entanto, informou que a situação já está 

resolvida e que inclusivamente já foi celebrado o contrato. Salientou que gostaria de ter um 

veterinário a tempo inteiro, talvez ate subsidiado, mas que isso traria um acréscimo de 

despesa para a Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------  

Informou que também a Câmara Municipal se associa à iniciativa da União de 

Freguesias de Semide e Rio de Vide e que é muito semelhante à iniciativa realizada há alguns 

anos pela Junta de Freguesia de Vila Nova. ---------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Deputado Carlos Santos que recordou a realização da II Feira 

Medieval, sendo que à semelhança da do ano passado foi um sucesso e que na sua opinião é 

um evento a manter ao longo dos próximos anos potenciando assim a zona histórica. -----------  

Sobre a intervenção da Deputada Dulce Caetano, sobre as Marchas Populares, 

agradeceu as suas palavras, mas na sua opinião serão mais dirigidas à Junta de Freguesia de 

Miranda do Corvo pela iniciativa, bem como às coletividades que prepararam as marchas. 

Referiu que foi com particular agrado que presenciou a participação da Marcha de Vale do 

Açor, na Figueira da Foz. Também a Marcha de Semide foi convidada a desfilar no Porto. 

Referiu que este reconhecimento do trabalho das Marchas de Miranda do Corvo comprova a 

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

Sobre a intervenção do Deputado Francisco Ribeiro, a qual foi ouvida com particular 

atenção por todos os presentes, informou que a Câmara Municipal irá associar-se a estas 

efemérides. Salientou que quer a Câmara Municipal, quer a Assembleia Municipal devem 

ponderar atribuir uma forma de reconhecimento que esteja ao nível daquilo que representa a 

Casa do Gaiato e a Obra do Padre Américo. ---------------------------------------------------------------                           
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Ponto 5 - Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade da Autarquia, nos 

termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

A Assembleia Municipal, apreciou a Informação do Presidente da Câmara sobre a 

atividade da Autarquia, bem como a situação financeira do município. -----------------------------  

Ponto 6 - Aprovação dos Estatutos da AREAC - Agência Regional de Energia e 

Ambiente do Centro ---------------------------------------------------------------------------------  

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

informou que já há algum tempo foi presente numa reunião da Assembleia Municipal uma 

proposta de alteração dos estatutos da AREAC, no entanto, no âmbito desse processo e no 

decorrer de uma Assembleia Geral da Agência, foi apontado por alguns associados, algumas 

gralhas que existiam em termos de português e de estrutura. Informou que já foi aprovado na 

Câmara Municipal e propôs que esta nova versão seja aprovada para que até ao final do ano 

sejam incorporadas estas alterações. Relembrou que uma das alterações que se propôs foi a 

que vedava a introdução de novos associados nos corpos sociais da AREAC. ------------------------       

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 6 – “Aprovação dos 

Estatutos da AREAC - Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro.” ------------------------  

Ponto 7 - Proposta de adesão à Associação Nacional de Assembleias Municipais -----  

De seguida solicitou o uso da palavra a Deputada Margarida Rodrigues que declarou 

que depois de analisar o ponto 7, muitas foram as dúvidas que lhe suscitaram. Disse que não 

se percebe o porquê de a adesão ter de ser aprovada em Assembleia Municipal, uma vez que 

os Estatutos apresentados, e que pelos vistos já terão sido aprovados, apenas dizem no seu 

artigo 3.º, que “São associados da ANAM pessoas que são ou foram eleitos das assembleias 

municipais, e que manifestem desejo de a ela pertencerem, mediante aceitação da direcção 

e subsequente ratificação pela assembleia geral”. Ora, na sua interpretação, quem poderá ser 

associado da ANAM são os membros eleitos das Assembleias Municipais, na atualidade e do 

passado, nada se referindo quanto ao órgão Assembleia Municipal em si, pelo que não se 

vislumbra, atentos os atuais Estatutos da ANAM, a necessidade de aprovação por esta 

Assembleia Municipal, enquanto órgão. Continuou referindo que de acordo com o aludido 

artigo 3.º dos Estatutos, para ser associado da ANAM bastará que qualquer deputado 

municipal de uma qualquer assembleia municipal do nosso país, manifeste a sua intenção de a 

ela pertencer, a direção aceite e a assembleia geral ratifique. Informou que atenta a atual 

redação de tal artigo sem qualquer referência à Assembleia Municipal enquanto órgão, 

entende que o nome desta associação deveria ser Associação de Deputados Municipais ou 

Associação de Membros de Assembleia Municipais. Referiu que para que esta Associação possa 

ser chamada de Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM), o supra referido 
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artigo 3.º dos Estatutos deverá ter outra redação, nomeadamente, referindo que os 

associados são as assembleias municipais enquanto órgão, devidamente representadas pelo 

seu presidente ou, eventualmente, por outro membro eleito pelos seus pares para o efeito. 

Disse que, de acordo com o seu entendimento jurídico, já faria sentido que a adesão à tal 

associação fosse objeto de aprovação por parte desta assembleia municipal. Referiu também 

que atenta a existência da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), e os seus 

fins contantes do artigo 2.º dos respetivos Estatutos, ficam com a dúvida sobre o que ANAM 

trará de novo e se o seu objeto, referido no artigo 2.º dos seus Estatutos não estará já 

incluindo na ANMP. Salientou que a Fundação CEFA, realiza formação, congressos, colóquios e 

seminários sobre legislação e assuntos de interesse para a administração municipal, nos quais 

os eleitos locais poderão participar e que reputam como tendo qualidade, até porque já 

participaram em vários eventos. Como tal, ficou com a dúvida sobre a mais-valia da criação 

de uma nova associação com este objeto. Acresce referir que nos termos do artigo 6.º, n.º 2, 

al. a) dos Estatutos da ANMP, o Presidente da Assembleia Municipal ou o seu substituto 

compõem o Congresso Nacional da ANMP. Nesse sentido, questionou se não estarão presente 

uma duplicação de representação. Referiu que o Município de Miranda do Corvo contribui 

financeiramente para a ANMP, com uma quota anual, nos termos do artigo 30.º, n.º 1, al. a) 

dos Estatutos da ANMP. A propósito de recursos financeiros, referiu que a ANAM fica a dúvida 

sobre se o Município terá encargos financeiros com a criação dessa associação e sobre quais 

esses valores. Disse que, parece que, atento o artigo 9.º dos Estatutos da ANAM, serão os 

associados, ou seja os membros das Assembleias Municipais que pagarão contribuições iniciais 

e quotas, mas que face ao n.º 2, suscita a dúvida sobre se o Município poderá vir a ter que 

contribuir com eventuais apoios e/ou subvenções para a ANAM. Finalmente, considerou que os 

Estatutos da ANAM apesentados para votação, baseando-se em Estatutos de associações de 

direito privado, são demasiado simplistas para a exigência e dignidade que, em opinião da 

bancada, uma associação de eleitos locais exigiria. Disse ainda que as suas normas também 

apresentam questões, quer ao nível da sua redação, quer mesmo ao nível do seu conteúdo, 

contendo preceitos suscetíveis de ocasionar problemas jurídicos ao nível da sua interpretação 

e aplicação. Como mero exemplo, de acordo com n.º 1 do artigo 6.º dos Estatutos da ANAM, 

“a assembleia geral é o órgão máximo da associação, sendo composta por todos os associados 

efetivos no pleno gozo dos seus direitos”. Ora, existindo, em Portugal, 308 Assembleias 

Municipais, compostas, por sua vez, por dezenas de membros cada uma, na sua opinião é fácil 

perceber que, se a ANAM se tornar verdadeiramente representativa dos deputados municipais 

de todo o país, então a sua assembleia geral poderá ser composta por milhares de associados, 

o que tornará bastante difícil, senão mesmo impossível, o seu funcionamento e tomada de 
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decisões, atendendo aos Estatutos da ANAM aqui em análise e que passa despercebida a razão 

de ser da necessidade de aceitação por parte da direção e da subsequente ratificação da 

assembleia geral para que os membros eleitos de assembleias municipais que pretendam 

pertencer à ANMP, possam tornar-se seus associados, conforme prevê o n.º 1, do artigo 3.º 

dos Estatutos da ANAM. Referiu que tal norma parece configurar uma verdadeira censura aos 

membros que pretendam associar-se à ANAM, mas não sejam pretendidos pela direção e 

assembleia geral, uma vez que estas podem impedir que se tornem seus associados, 

restringindo a liberdade de associação, constitucionalmente prevista no n.º 1, do artigo 46.º, 

da Constituição da República Portugal, daqueles eleitos locais. Na sua opinião de jurista o 

mais adequado seria que os Estatutos da ANAM se baseassem nos Estatutos da ANMP, que tem 

uma natureza, dimensão e dignidade idêntica à que a ANAM auspicia, até porque a redação 

de tais normas permite responder e solucionar a generalidade das questões e problemas que 

aqui relatou. Face ao exposto, na sua opinião, é óbvio que não podererão aprovar uns 

Estatutos para os quais, face aos já supra elencados problemas, não lhe seria possível emitir 

parecer favorável enquanto jurista, caso lhes tivesse sido solicitada a análise jurídica dos 

mesmos, pelo que, independentemente da posição dos restantes membros desta Assembleia, 

por nossa parte, irão votar contra a aprovação destes Estatutos da ANMP apresentados, 

estando, contudo disponíveis para melhorá-los. ----------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal referiu ter algumas dúvidas sobre a 

proposta apresentada, no entanto, entendeu suscitar a discussão desta adesão, ou não, uma 

vez que na sua opinião, a Assembleia Municipal não deverá aderir a esta associação, pelo que 

apresentou a seguinte proposta de adesão: ---------------------------------------------------------------  

“Tendo sido convidado a integrar a Associação Nacional de Assembleias Municipais, 

criada recentemente, venho propor a esta assembleia que esta adesão, que podendo ser a 

titulo pessoal e individual, de acordo com os atuais estatutos, se faça na qualidade de 

Presidente da Assembleia Municipal, a fim de garantir que futuras possíveis alterações aos 

atuais estatutos, mantenham a qualidade de associado/fundador e todos os Presidentes da 

Assembleia Municipal de Miranda do Corvo com todos os direitos de atual condição.” -----------   

Concluiu que a proposta deve ser de que a Assembleia Municipal autorize o atual 

presidente da Assembleia a fazer parte desta Associação Nacional de Assembleias Municipais.     

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, a proposta do Presidente da 

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

Ponto 8 - Proposta de delimitação de ARU de Rio de Vide e Granja ---------------------  

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

solicitou permissão para fazer uma apresentação dos sete pontos seguintes, em virtude de 
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todos eles estarem relacionados com o mesmo. No que toca à proposta de delimitação de ARU 

de Rio de Vide e Granja e à semelhança das outras que constam da ordem de trabalhos, 

informou que ela surge porque a Câmara Municipal entendeu apresentar uma candidatura que 

contempla a delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana além da sede de concelho. Por isso, 

entendeu-se incluir, além da ARU que contempla a zona histórica e a zona ribeirinha, uma 

outra que agrupa a Zona Industrial e mais alguns lugares. Entendeu-se também, tendo por 

base critérios de justiça, incluir as sedes de freguesia. No caso de Rio de Vide e Granja existe 

uma continuidade urbanísticas com a Granja de Semide que justifica a sua integração. 

Informou que a delimitação das ARU’s é importante para integrar a candidatura que já foi 

apresentada no âmbito do Centro 2020, que prevê investimentos e ações não só na sede de 

concelho, mas também nas sedes de freguesias, bem como um número significativo de 

incentivos fiscais para as obras de reabilitação urbana no edificado, nomeadamente 

benefícios de IMT, IMI e taxas de licenciamento. Informou que estes incentivos são para 

grandes reabilitações do edificado degradado, dando como exemplo que uma simples pintura, 

ou alteração de cobertura, não dará direito ao benefício. Salientou que com base em critérios 

de justiça é intenção da Câmara dar incentivos a todas as aldeias do concelho onde há 

habitações muito degradadas. Informou que essa listagem já foi aprovada em sessão de 

câmara e que os técnicos da autarquia em colaboração com a SPI irão replicar para as 

pequenas povoações de todas as freguesias do concelho, na perspetiva de conferir os mesmos 

benefícios fiscais que irão ser dados nas sedes de freguesia e na sede de concelho. Referiu 

que estão a tentar que sejam feitos investimentos em todas as sedes de freguesia. --------------                    

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 8 – “Proposta de 

delimitação de ARU de Rio de Vide e Granja.” -----------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Proposta de delimitação de ARU de Semide --------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, Ponto 9 – “Proposta de delimitação 

de ARU de Semide.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Proposta de delimitação de ARU de Miranda do Corvo Sul -------------------  

O Deputado José Taborda solicitou o uso da palavra para referir que na sua opinião 

esta área de intervenção urbana é essencial para o concelho, para as aldeias, para se criar 

melhores condições de vida às pessoas que lá habitam, mas no entanto, são as próprias 

politicas sociais que estão a desertificar o bem mais precioso que tínhamos e que era a 

população infanto-juvenil existente nas aldeias centralizando a educação toda nas sedes de 

concelho. Disse que caso estes projetos venham a ser aprovados, poder-se-ia estabelecer uma 

rede de turismo que possa responder aos anseios destas pessoas no sentido de chamar turistas 
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para os concelhos e para as freguesias, no sentido de criar uma dinâmica social e económica 

localmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 10 – “Proposta de 

delimitação de ARU de Miranda do Corvo Sul.” -----------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Proposta de delimitação de ARU de Miranda do Corvo Centro --------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 11 – “Proposta de 

delimitação de ARU de Miranda do Corvo Centro.” ------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Proposta de delimitação de ARU de Lamas --------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 12 – “Proposta de 

delimitação de ARU de Lamas.” -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 13 - Proposta de delimitação de ARU de Vila Nova ----------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 13 – “Proposta de 

delimitação de ARU de Vila Nova.” --------------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Proposta de delimitação de ARU de Senhor da Serra --------------------------  

Neste ponto o Deputado João Carvalho informou que como todos sabem, não é fácil 

reconstruir e reabilitar no Senhor da Serra. Questionou se eventualmente com esta proposta 

não se tornará mais fácil a reconstrução e reabilitação sem necessidade de aprovação de 

outras entidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal referiu que concorda com tudo o que seja 

descentralizar que de resto esta patente nestas medidas, mas salientou que é necessário 

outras políticas mais incentivadoras à fixação das pessoas, sendo certo que se não houver uma 

atracão para as pessoas irem para as terras, não há políticas que possam vencer a 

desertificação. Referiu ser importante a existência de escolas, igreja, postos de saúde, 

farmácias para a fixação de pessoas. -----------------------------------------------------------------------      

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 14 – “Proposta de 

delimitação de ARU de Senhor da Serra.” ------------------------------------------------------------------  

Ponto 15 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

Neste ponto solicitou o uso da palavra o Deputado Carlos Marta que referiu que todos 

devem ter tido conhecimento da última reunião da sociedade Metro Mondego, a qual, 

acabaria por não se realizar em virtude dos representantes da Câmara Municipal de Coimbra 

mais uma vez faltarem o que acaba por dar razão à posição que a CDU tem tomado na 

Assembleia da República que é a de que efetivamente não faz sentido que a sociedade Metro 

Mondego se mantenha e que se deve extinguir uma coisa que por si só já não funciona. --------  

O senhor Presidente de Câmara informou que a afirmação do Deputado Carlos Marta 

não era verdade, uma vez que a Assembleia Geral da Metro Mondego, à semelhança do que 
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tem acontecido noutras sociedades que o Municipio de Miranda integra, foi suspensa mais uma 

vez, por proposta do representante do acionista maioritário Estado que tem 53% de capital, 

tendo sido adiada para o início de Setembro e que apresentem uma solução que seja aceite 

por todos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------          

Por fim o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação da 

ata em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada por unanimidade. ---------------------  

E sendo vinte horas, o Presidente da Assembleia Municipal, declarou encerrada a 

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

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