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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 30-09-2016 

 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis reuniu 

Ordinariamente a Assembleia Municipal de Miranda do Corvo no auditório dos Paços do 

Município. Presidiu ao ato o Presidente da Mesa, Dr. João Germano Mourato Leal Pinto, o qual 

deu aberta a sessão com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------     

Ponto 1 - Tomada de posse do Deputado Rúben Jordão Soares Fernandes ------------   

Ponto 2 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão -----------------------  

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.06.2016 -------------------------  

Ponto 4 - Intervenção do Público-----------------------------------------------------------------   

Ponto 5 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

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

Ponto 6 - 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 7 - Eleição de elementos para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

Ponto 8 - Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a Junta de 

Freguesia de Miranda do Corvo. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 2016 ----  

Ponto 9 - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Miranda do Corvo. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 2016 -----------------  

Ponto 10 - Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a 

Freguesia de Lamas. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 2016 -------------------  

Ponto 11 - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na 

Freguesia de Lamas. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 2016 -------------------     

Ponto 12 - Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a 

Freguesia de Vila Nova. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 2016 ---------------  

Ponto 13 - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na 

Freguesia de Vila Nova. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 2016 ---------------  

Ponto 14 - Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a União 

de Freguesias de Semide e Rio de Vide. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 

2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Ponto 15 - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na União 

de Freguesias de Semide e Rio de Vide. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 

2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Ponto 16 - Parecer sobre a posição financeira do Município, em 30 de junho de 

2016, da empresa "LCA - Leal, Carreira e Associados SROC". Deliberação de 

Câmara de 16 de setembro de 2016 -------------------------------------------------------------    

Ponto 17 - Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal. Deliberação de Câmara de 22 

de setembro de 2016 -------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 18 - Protocolo de atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo para apoio à aquisição de VFCI. 

Deliberação de Câmara de 22 de setembro de 2016 ----------------------------------------  

Ponto 19 - Lançamento da Derrama a cobrar no ano de 2017. Deliberação de 

Câmara de 22 de setembro de 2016 -------------------------------------------------------------  

Ponto 20 - Fixação da participação variável no IRS a vigorar em 2017. Deliberação 

de Câmara de 22 de setembro de 2016 ---------------------------------------------------------  

Ponto 21 - Fixação das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 

2017. Deliberação de Câmara de 22 de setembro de 2016 --------------------------------  

Ponto 22 - Revogação parcial de deliberação de câmara de 15.12.2011 e da 

Assembleia Municipal de 23.12.2011. Requerimento n.º 13969/2016 de Maria 

Edite Antunes Caetano e Fernando Jorge Antunes Rodrigues. Deliberação de 

Câmara de 22 de setembro de 2016 -------------------------------------------------------------  

Ponto 23 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Ponto 1 - Tomada de posse do Deputado Rúben Jordão Soares Fernandes ------------  

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

n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, tomou posse Rúben Jordão Soares Fernandes, solteiro, de 21 

anos, residente na Rua Dr. Carlos Alberto Mota Pinto, N.º 34 1.º esq, 3220-201 Miranda do 

Corvo, portador do Cartão de Cidadão n.º 14302948 7ZY0, emitido pela República Portuguesa, 

Válido até 06/11/2018. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Deputado tomou posse, declarando por sua honra, que cumprirá com lealdade as 

funções que lhe serão confiadas. ----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - 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 do n.º 3 do art.º 30.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.06.2016 -------------------------  

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

Foi a ata colocada à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -----------  

Os Deputados Rúben Jordão Soares Fernandes, Maria de Fátima Simões Ramos do Vale 

Ferreira, Paulo Fernando da Costa da Silva, Lídio Lourenço Gonçalves e Fernando Ferreira 

Araújo, Celeste Pereira Dias Cardoso, Horácio José Lopes dos Santos, não participaram na 

votação da ata uma vez que não estiveram presentes na referida reunião. -------------------------  

Ponto 4 - Intervenção do Público-----------------------------------------------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, informou estar ligado ao movimento de 

defesa do ramal da Lousã e a outros assuntos de interesse geral. Começou por lembrar que no 

dia 1 de outubro é o Dia Nacional da Água e como tal todos deviam estar sensibilizados para 

este assunto porque a água é de todos. Informou que no dia 10 de outubro, pelas 10h30m irá 

decorrer nas escadarias da Assembleia da República, uma iniciativa para aumentar a 

sensibilidade sobre este assunto e assinalar os dois anos decorridos da votação de um projeto 

de resolução, que na altura foi rejeitado pelo PSD/CDS e com votos favoráveis do BE, PCP, 

PEV e PS. Referiu que a água é um bem precioso e lançou o desafio para que as pessoas 

possam participar neste evento. -----------------------------------------------------------------------------  

Acerca do Ramal da Lousã, disse que já na última Assembleia Municipal de 30 de 

junho, tinha abordado o problema da acessibilidade à estação de caminho-de-ferro, tendo 

questionado o ponto de situação, lembrando que já se passaram vários anos e este assunto 

vai-se arrastando. Além disso, desde 30 de junho, não tem conhecimento de qualquer 

desenvolvimento na situação por parte da câmara. ------------------------------------------------------  

Seguidamente, informou que a Comissão Parlamentar chamou os peticionários da 

petição que foi levada a efeito pelo Trevim, em colaboração com o Movimento de Defesa do 

Ramal da Lousã e do Movimento Lousã pelo Ramal para uma audiência no dia 6 de outubro. 

Disse que isso quer dizer que o assunto está a mexer, que é importante e é bom que todos 

tomem consciência da dimensão deste problema e do contributo que todos têm obrigação de 

dar para a sua resolução.  -------------------------------------------------------------------------------------  
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Continuou dizendo que teve conhecimento de uma reunião da CIM, onde foi abordada 

a necessidade de mais estudos. Referiu que já basta de estudos, e que se deve passar à 

resolução. Referiu que é vergonhosa a forma como a questão do ramal tem sido tratada. Disse 

que o ramal vai fazer 110 anos no próximo dia 16 de dezembro, e vai perfazer 7 anos que 

continua tudo na mesma. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que regista com profundo 

agrado esta intervenção sobre o Dia da Água, não só no que toca ao desafio lançado, mas 

também associando-se a esta tomada de posição, a qual deve ser apoiada por todos os 

senhores Deputados Municipais, devia à relevância deste tema. Lembrou que há cerca de 9 ou 

10 anos as Nações Unidas reconheceram o acesso à água potável como um direito humano, 

por isso a sua gestão deve estar na esfera do estado e não na esfera da gestão privada. --------    

Referiu que registou o que disse na questão da acessibilidade ao caminho-de-ferro, 

mas não percebeu bem em que contexto, se seria em termos de acessibilidade no transporte 

e pediu para fazer chegar o assunto à Câmara, por não se ter enquadrado na questão. ----------    

Sobre a questão do Ramal da Lousã e uma solução de mobilidade, referiu que também 

se associa àquilo que disse. Disse que ninguém ficou satisfeito com as notícias mais recentes, 

nem com as anteriores, nem com nenhuma notícia que vem da administração central no que 

toca à realização de mais um estudo. Espera, por isso, que seja mesmo o último e que de uma 

vez por todas se encontre uma solução que vá de encontro àquilo que todos ambicionam, que 

é um sistema de mobilidade para Coimbra e de preferência sobre carris. --------------------------    

Ponto 5 - 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, referiu que tinha duas ou três questões para 

deixar ao Senhor Presidente. A primeira questão versou sobre os transportes escolares, tendo 

questionado o que pensa a câmara fazer a partir do final de 2016, sendo que já há problemas 

com um dos autocarros que fazem o serviço.  ------------------------------------------------------------   

Questionou também sobre a reparação dos rasgos feitos no Senhor da Serra e a 

reposição da estrada. ------------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida questionou o ponto de situação da estrada que vai de Lobazes a Urzelhe 

depois do abatimento da via. ---------------------------------------------------------------------------------   

Continuou com a apresentação de algumas propostas a serem contempladas no 

orçamento de 2017, nomeadamente, a colocação das condutas da água desde as Cortes ao 
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Fundo da Ribeira (Cortes, Barreiro, Casal da Senhora, Casal do Meio e Fundo da Ribeira), bem 

como as ligações da rede ao saneamento. -----------------------------------------------------------------   

Propôs a colocação da camada de desgaste na estrada entre a 17-1, passando por Vale 

Colmeias e Canas até à Ponte da Foz do Mosteiro e dos rails que estão em falta. -----------------   

Referiu também que gostava de ver as obras do mosteiro candidatadas para concluir a 

terceira fase, assim como a requalificação da zona envolvente ao mosteiro (lembrou o projeto 

que existia do executivo anterior). --------------------------------------------------------------------------   

Mencionou ainda que gostava de ver incluída a requalificação do parque de merendas 

do Moinho do Meio. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, agradeceu o esforço que provavelmente terá sido 

feito por parte dos funcionários da autarquia e também por parte do Senhor Presidente da 

Assembleia, na entrega atempada dos documentos, fazendo cumprir legalmente o que está 

estipulado no Regulamento. ----------------------------------------------------------------------------------  

De seguida abordou o tema do Conselho da Comunidade informando que no dia 27 de 

outubro irá realizar-se a convenção “Pensar e agir em saúde de proximidade” em Oliveira do 

Hospital (organizada pelo Conselho da Comunidade), referiu que já foi enviado o programa 

provisório e incentivava e motivava os deputados municipais e os vereadores a estarem 

presentes uma vez que o tema a abordar será a saúde na zona do nosso ACES PIN. Lembrou 

que o grande objetivo desta convenção é transmitir as propostas de melhoria de cuidados de 

saúde e de proximidade tendo em conta a nossa realidade geodemográfica e apresentar boas 

práticas de instituições do serviço nacional de saúde e da comunidade, com diversos 

intervenientes e com a presença do Professor Sakellarides Cabral, que irá fazer uma 

retrospetiva na evolução dos cuidados de saúde primários e da saúde em Portugal. --------------   

Como representante do Conselho da Comunidade, aplaudiu a cedência de uma viatura 

à UCSP/Extensão de Semide, através do Protocolo estabelecido entre a União de Freguesias 

de Semide e Rio de Vide e a UCSP, salientando que é sem dúvida uma mais-valia para a 

Extensão de Semide e para a população porque facilita e melhora a acessibilidade dos utentes 

aos cuidados de saúde. Mencionou que esta parceria, como outras que possam surgir, serão 

sempre bem-vindas na área da saúde. ----------------------------------------------------------------------   

Continuou a sua intervenção, referindo as licenças especiais de ruido, que estão 

incluídas no ponto 6, na informação do Presidente de Câmara sobre a atividade da Autarquia. 

Verificou que foram passadas diversas licenças especiais de ruido, e como cidadão, diz 

continuar a sentir na pele, o barulho ensurdecedor que provocam as festas populares em 

determinados lugares perto da vila, e, não tendo nada contra as festas populares (pelo 
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contrário, é a favor do seu desenvolvimento), mas até determinadas horas, e não até às 4 da 

manhã como tem acontecido, perturbando o sono de quem pretende descansar e tem direito 

ao descanso. Deixou um alerta à autarquia aquando da passagem destas licenças, sendo que o 

tempo que vai das 22.00h até às 4horas da manhã é muito extenso, visto que não há respeito 

pelos decibéis debitados e pela intensidade das aparelhagens que estão em funcionamento. --   

E no mesmo seguimento, na sequência da festa de sunset que se realizou na Quinta da 

Paiva, referiu ter conhecimento da existência de uma reclamação por parte de um cliente 

daquele espaço. O mesmo referiu sentir-se enganado, porque procurou um espaço de sossego 

e de natureza, num enquadramento que todo aquele espaço tem, quer a Quinta da Paiva, 

quer o Parque Biológico e o próprio hotel, e que apanhou com uma festa até às 4 horas da 

manhã. Lembrou também o facto de naquele espaço existirem animais, que também 

provavelmente sentiram o incómodo e se sentiram alterados com o barulho. ----------------------  

Continuou alertando para o facto de quem vem de Godinhela para entrar na reta de 

Godinhela, apanhar uma rotunda pequena que está assoberbada de sinais indicativos de 

localidades e de espaços, tirando a visibilidade a quem quer olhar para o lado esquerdo para 

se inteirar se vem alguma viatura, sendo que obrigatoriamente tem que se entrar na faixa de 

rodagem e ficar sujeitos a provocar algum acidente. Propôs que as placas sejam retiradas e 

colocadas noutro lugar, ou que seja colocado um espelho para se poder ter ângulo de visão 

para a esquerda. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, lembrou que na última Assembleia questionou o Senhor Presidente da 

Câmara em relação às despesas com a Expo Miranda e está convicto que o Senhor Presidente 

hoje já estará em condições de disponibilizar a informação dos gastos tidos com o evento. ----  

Referiu que não pode deixar de aproveitar esta oportunidade de relembrar ao Senhor 

Presidente da Câmara a questão do quiosque eletrónico. Diz achar estranho que desde março 

até esta altura se continue a aguardar a sua cedência. E relembrou ao Senhor Presidente que 

foi graças à sua disponibilidade imediata que na Unidade se fizeram todas as alterações no 

sentido de melhorar as acessibilidades aos utentes. Disse que esse trabalho está feito, mas 

falta o essencial, ou seja, a promessa da câmara ceder o quiosque eletrónico, cedência essa, 

estabelecida por Protocolo, que continua sem ser assinado, nem ser resolvido. -------------------   

Seguidamente disse achar estranho que, desde que este executivo tomou posse, a 

Comissão Municipal de Saúde nunca tenha reunido. Questionou se esta Comissão ainda está 

em vigor, ou se por acaso já terá sido extinta e não foram informados. -----------------------------   

Referiu que, por achar que será neste espaço que devem ser falados determinados 

assuntos e não na praça pública, se apercebeu nos meios de comunicação social de um 

diferendo (e por isso está a fazer esta intervenção no sentido de o Senhor Presidente poder 
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esclarecer) sobre a questão que se prende com o subsídio atribuído pela Câmara Municipal ao 

Clube Atlético Mirandense e o conflito que depois se estabeleceu, ou não, com uma empresa 

que pretendia ver publicitada a sua empresa, e a Câmara (sem saber se é verdade ou 

mentira) resolveu não autorizar e assumir o quantitativo que essa empresa estava a oferecer. 

Referiu que espera que isto não seja bem assim, porque se for assim, estamos perante gastos 

desnecessários com verbas que poderiam ser aplicadas noutras rubricas. E lamentou também 

que, se realmente for como está a dizer, que em vez de se apoiar, se criem obstáculos às 

empresas, que quer bem ou mal, levam o nome do concelho e a nossa área geográfica mais 

além. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finalizou a sua intervenção abordando o Serviço Nacional de Saúde, lembrando que 

todos os anos o faz, por achar que como deputado e como cidadão o deve fazer, pelo que 

apresentou a seguinte declaração: --------------------------------------------------------------------------  

“Comemorou-se no passado dia 15 de setembro, em Coimbra, o 37º aniversário do 

SNS. No programa constava a justa e merecida homenagem a António Arnaut, conhecido como 

o pai do SNS. No seu discurso, António Arnaut, referiu que a sustentabilidade do SNS está nos 

seus profissionais. Não poderia estar mais de acordo com esta afirmação. Como profissional 

de saúde reconheço que o lado humanista que caracteriza o SNS está a perder-se e a 

acessibilidade aos cuidados de saúde cada vez mais dificultada. Os sucessivos cortes 

orçamentais levados a cabo por todos os governos contribuíram para a falta de recursos 

humanos e materiais nas unidades de saúde, tendo como consequência o aumento das listas 

de espera na cirurgia, consultas externas de especialidade e exames complementares de 

diagnóstico. Os sistemas informáticos encontram-se completamente ultrapassados e 

sobrecarregados gerando a ineficácia do sistema e levando os profissionais ao desespero. As 

políticas de saúde em Portugal têm priorizado os números, secundarizando o lado humanista, 

ou seja, não conta a pessoa, mas o impacto financeiro que gera no orçamento. Tudo é para 

obter uma expressão numérica e quantificável. É certo que a parte económica e financeira do 

SNS é fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento do mesmo. Mas tem existido uma 

tendência para desvalorizar a importância dos profissionais de saúde e o reconhecimento do 

seu esforço para a manutenção da qualidade dos cuidados. É na relação que se estabelece 

entre o profissional de saúde e o doente que o sistema de saúde deve ser estruturado e não 

com base no impacto financeiro que possa provocar. Reconheçamos que apesar de todas estas 

contrariedades continuamos a ter excelentes indicadores de saúde, devido ao empenho dos 

profissionais, que continuam a acreditar no SNS e nas capacidades que este comporta. Mas é 

preciso reestruturar e reorganizar face aos novos desafios. Devemos continuar a defender e a 

acreditar que o SNS é o melhor sistema de saúde que temos e que pode ser melhorado. 



 

 

      

Ata 30-09-2016  
Nº 4  

8 

Enquanto cidadão e enquanto utilizadores temos o dever de exigir à classe politica que não 

permita a sua mercantilização, dotando as unidades de saúde de recursos humanos e 

materiais de forma a aumentar a acessibilidade aos cuidados e a quem deles necessitar. -------   

Vou terminar, como comecei, citando António Arnaut “Espero que daqui a quarenta 

anos, quando alguém se confrontar com o novo busto agora inaugurado neste hospital, 

pergunte: quem foi António Arnaut? E não pergunte: o que era o SNS?” -----------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por felicitar o Senhor Presidente da 

Câmara porque teve conhecimento que acabou de ser feito o auto de consignação da Estrada 

do Casalinho. Ficou satisfeito, porque a derrocada foi no dia 13 de abril, há cerca de sete 

meses e o assunto foi tratado com celeridade. -----------------------------------------------------------  

Questionou o Senhor Presidente sobre o ponto de situação da construção do 

saneamento e a substituição da conduta de água que ainda é de fibrocimento e a população 

espera uma resposta rápida.----------------------------------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que a sua intervenção iria tratar alguns 

pontos já abordados pelo Deputado Reinaldo Couceiro, sendo certo que nunca é demais 

lembrar os assuntos que precisam de resolução. Começou por referir que no final do mês de 

agosto surgiu a notícia de que a região centro terá cerca de 22 milhões e 200 mil euros para 

requalificar 52 monumentos nacionais. Dos 22 milhões e 200 mil euros, 20 milhões e 900 mil 

euros são de fundos comunitários. Disse que na altura, a diretora regional da cultura centro, 

Dra. Celeste Amaro, disse aos meios de comunicação social que, nunca a região centro teve 

tanto dinheiro para requalificar o património. Referiu que a escolha destas 52 obras foi um 

processo da responsabilidade da DRCC e da CCDRC, e foi explicado na altura, que quem 

avança com as candidaturas são as câmaras municipais ou a própria DRCC (caso seja a dona da 

obra). Lembrou que o prazo para as candidaturas termina a 31 de outubro de 2016, daqui a 

um mês. Mais foi referido na altura que o grupo de imóveis de interesse público inscritos e 

que estão em processo de classificação como monumento nacional, são o Convento de Santa 

Cruz e as Capelas e Ermidas da Mata do Buçaco, estes imóveis estão classificados como sendo 

de interesse público, mas estão em processo de classificação como monumentos nacionais, o 

que irá acontecer ainda este ano, pelo que se pode apresentar a candidatura. Sabendo isto, 

ficou espantado, ou não, por em parte alguma ver referenciado o Mosteiro de Santa Maria de 

Semide. Disse que o Mosteiro de Santa Maria de Semide, tal como o Convento de Santa Cruz e 

as Capelas e Ermidas da Mata do Buçaco, é um imóvel de interesse público. Se reúne as 

mesmas condições que os restantes, qual o motivo da sua não inclusão na lista de obras a 
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requalificar? Relembrou, mais uma vez, que o prazo termina a 31 de outubro de 2016, há por 

isso, um mês para fazer algo pelo património edificado do concelho de Miranda do Corvo. -----   

Ainda no que se refere ao Mosteiro de Santa Maria de Semide, questionou qual o 

ponto de situação da requalificação do Passal, uma vez que o projeto está realizado e 

aprovado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Aproveitou ainda para alertar para o estado da estrada municipal que liga Semide ao 

Senhor da Serra que está a precisar de intervenção ao nível do pavimento, logo a partir de 

Semide e que além de necessitar da colocação de rails de proteção nos pontos mais sensíveis 

e que estão identificados, para haver alguma segurança. Ainda relacionado com rodovias, 

referiu a estrada antiga que liga Semide ao Senhor da Serra, onde foram colocadas condutas 

de saneamento, para informar que a obra não se encontra devidamente acabada. Referiu que 

sabe que a responsabilidade é do empreiteiro e não da Câmara, mas solicitou ao executivo 

camarário que interceda junto do empreiteiro, no sentido de repor convenientemente a 

calçada que existia, porque da forma que está, dá um aspeto de abandono que não dignifica o 

espaço. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida solicitou o ponto de situação do projeto e a execução da requalificação da 

conduta da água entre Cortes e Ribeira de Semide. -----------------------------------------------------   

Para terminar alertou para o perigo que constitui a curva do Carapinhal, junto à 

empresa Macobarata. Disse que o inverno se aproxima e aquele troço é muito perigoso. --------  

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

Cardoso, que cumprimentou todos os presentes, mas endereçou um cumprimento especial ao 

Deputado Ruben Fernandes, pela sua tomada de posse como deputado efetivo desejando-lhe 

um bom trabalho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Começou por abordar a questão das acessibilidades que tem sido um assunto 

recorrente nas Assembleias Municipais. Referiu a questão da estrada 568 – Semide/Senhor da 

Serra, a questão da estrada de Vale Colmeias/Canas/Foz do Mosteiro/Coimbra e que já 

tinham sido trazidas a esta assembleia recorrentemente. Recordou que estas questões das 

acessibilidades e das estradas são aqui reiteradamente trazidas. Recordou que há cerca de 18 

meses, numa Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara disse que tinha pedido ao 

Gabinete Técnico que fizesse um estudo e um levantamento relativamente às estradas que 

necessitavam de intervenção. Perguntou como é que está esse estudo. Fez uma chamada de 

atenção, para que, no caso especifico da estrada de Vale Colmeias/Canas/Foz do 

Mosteiro/Coimbra, o piso estar a ficar extraordinariamente desgastado. Relembrou que na 

altura em que era Presidente da Câmara o Sr. Jorge Cosme, haviam semanas em que ocorriam 

5, 6 e 7 acidentes, posteriormente a Direção Regional de Segurança Rodoviária fez uma 
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inspeção e um estudo e verificou que tinha a ver com o tipo de piso. Informou que de seguida 

foi colocada uma camada antiderrapante, que neste momento está completamente gasta. 

Disse que vem ai o inverno e que espera que não se tenham que vir a lamentar vidas, isto 

sabendo-se que já no verão de 2016 aconteceram dois acidentes. -----------------------------------   

Continuou referindo a necessidade absoluta e premente da autarquia de Miranda do 

Corvo ter um canil/gatil municipal. Disse que não é aceitável que no século XXI, este 

concelho e esta câmara, não tenham um centro de bem-estar animal e que, ao que se sabe, 

os animais, chamados errantes, que são recolhidos, acabam por ser entregues a Arganil. 

Referiu nem perceber porquê, porque seria preferível fazer um protocolo com as associações 

do concelho. Lembrou, por exemplo, a associação Louzanimales, que não é propriamente da 

Lousã, como se sabe, a Vice-presidente é da Lata de Semide, o tesoureiro vive no Moinho do 

Meio, e por isso propõe que este assunto seja resolvido com alguma urgência. Referiu que 

todos sabem que os animais recolhidos vão para Arganil, estão nos canis e são abatidos 

passados sete dias, salientando que se houvesse um protocolo com as associações do nosso 

concelho isso poderia ser evitado. Colocou uma pergunta muito concreta relativamente a esta 

situação, tendo em linha de conta alguns boatos que se ouvem. Questionou em que condições 

é que são de facto colocados os animais errantes que são recolhidos e que, segundo relatos, 

são recolhidos para uma gaiola que está colocada no estaleiro, em que os animais chegam a 

estar 2, 3, e 4 dias sem água e sem comida e que essa gaiola está colocada ao sol. Ressalvou 

que isto é uma pergunta, em virtude dos relatos que lhe chegaram (referiu que no entanto 

essas pessoas não quiseram ser identificadas). -----------------------------------------------------------  

De seguida pediu ao Senhor Presidente da Câmara que esclarecesse a Assembleia 

relativamente à questão da avença ao escritório de advogados CAPA, nomeadamente quais 

são as condições dessa avença em termos económicos e se a alteração que existiu não 

implicou um acréscimo para a autarquia. ------------------------------------------------------------------  

Continuou referindo que as duas questões seguintes são do colega de bancada Carlos 

Marta (que chegará mais tarde por estar de serviço). A primeira tem a ver com a tentativa de 

desassoreamento do espaço do poço do Panão, ao que parece, em vez de desassorear foi 

colocado entulho. Referiu haver queixas de moradores que tomavam lá banho e agora não 

conseguem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A segunda questão prende-se com os bancos da Praça José Falcão. Referiu que alguns 

bancos estão em más condições, muito apodrecidos, com a tinta descascada. Referiu que a 

Praça é lindíssima, realizam-se muitos eventos e por isso é muito visitada. Solicitou que o 

Senhor Presidente verificasse com urgência esta questão. ---------------------------------------------  
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Finalizou apelando ao Presidente da Câmara que as questões colocadas fossem de 

facto respondidas, e que caso não o possam ser por não estar informado no momento, lhe 

sejam remetidas posteriormente. ---------------------------------------------------------------------------  

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 da adjudicação da empreitada de beneficiação do pavimento da 

estrada municipal entre Miranda e Espinho.  De seguida solicitou esclarecimentos sobre o 

contencioso da Câmara com a empresa Águas de Coimbra e o montante da divida.---------------   

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

depois de cumprimentar todos os presentes, solicitou esclarecimentos sobre o transporte feito 

diariamente por uma viatura da firma VT Bus, que faz os transportes da Metro Mondego, 

sabendo que os transportes são feitos pelas viaturas da câmara e pela firma Transdev, a quem 

a autarquia paga os transportes dos alunos subsidiados ou com direito ao transporte. 

Questionou também o porquê de não ser utilizada a ponte que serve o concelho pela zona de 

Semide, pela transportadora, porque lembrou que os habitantes da zona das Chãs, Canas e 

Vale Colmeias têm poucos transportes ao seu dispor, em virtude de haver poucos autocarros a 

ir até às Canas e que são populações desfavorecidas em relação aos transportes. Referiu que 

esta situação não se compreende quando existe uma ponte que pode levar à criação de novas 

carreiras, tendo em vista a beneficiação das populações. ----------------------------------------------  

Solicitou também informações sobre a limpeza das ruas nas localidades do concelho,  

e o porquê destas limpezas só serem realizadas na altura das festas. Referiu que mora num 

lugar aqui da vila, onde as ruas foram limpas em julho e que neste momento tem ervas de 

meio metro à porta. Referiu que qualquer dia não entra em casa e diz não se compreender 

esta situação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

À semelhança do que foi questionado pela Deputada Celeste Cardoso, questionou 

também o destino dos animais abandonados que vagueiam pelo concelho. Questionou a 

existência do veterinário, como é que se pode contactar e quando. Questionou a quem cabe a 

recolha de animais mortos que se encontram na berma das estradas, os quais chegam a estar 

dias consecutivos até ao completo apodrecimento e o que se deve fazer para contactar 

alguém para recolher estes animais que muitas vezes estão junto às habitações e com o calor 

que se tem feito sentir aparece um cheiro nauseabundo. ----------------------------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, enalteceu o trabalho efetuado pela 

Autarquia na prevenção de incêndios florestais no Concelho, destacando que o trabalho 

realizado pelos serviços camarários, pelos bombeiros e pelas Juntas de Freguesia antes do 
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inicio do verão,  fez com que o Concelho de Miranda do Corvo não fosse fustigado por grandes 

incêndios, como aconteceu um pouco por todo o País.--------------------------------------------------  

Solicitou esclarecimento sobre a marcação do pavimento entre as bombas de gasolina 

da Repsol e o Carapinhal, sem previamente ter sido reparado o pavimento que se encontra 

bastante degradado, principalmente na zona do Carapinhal. ------------------------------------------  

Congratulou-se com a preocupação demonstrada pela Autarquia, pelas Juntas de 

Freguesia e por todas as entidades envolvidas, para que Miranda do Corvo consiga captar mais 

pessoas / turistas, tendo de seguida enumerado algumas iniciativas realizadas por estas 

entidades. Também mencionou alguns eventos onde a Autarquia esteve presente, como é o 

caso do “Salon Ultra Trail Show” em Chamonix Mont-Blanc, França, que é a maior exposição 

de trail running da Europa. Destacou também que a Associação de Trail Running de Portugal 

está sediada na Casa dos Reis, em Vila Nova. -------------------------------------------------------------  

Informou que Miranda do Corvo foi notícia no Nepal, no âmbito do Torneio 

Internacional de Cricket, disputado em Miranda do Corvo, tendo conhecimento dos 

comentários favoráveis que foram feitos pelos participantes. -----------------------------------------  

Para terminar enalteceu a vontade do Município em apoiar entidades privadas, como 

é o caso da Fundação ADFP, nomeadamente na beneficiação do acesso ao Templo Ecuménico 

e poste de transformação de rede elétrica na zona, contribuindo para o desenvolvimento 

social e económico do nosso Concelho. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

de felicitar a Câmara Municipal por duas iniciativas recentes: o Dia Internacional da 

Juventude e o Miranda Sénior. Em relação ao Dia Internacional da Juventude, lembrou que 

desde que o Senhor Presidente Miguel Baptista está na Câmara tem sido sempre comemorado. 

Disse que o dia foi marcado pela oferta de entradas nas Piscinas Municipais, aulas de zumba e 

uma Pokémon Go Party. No que toca ao Miranda Sénior informou que decorreu entre 01 e 09 

de setembro com diversas atividades, uma atuação do grupo Nosso Fado (muito conhecido por 

tantas atuações feitas e todas com grande sucesso), ações de sensibilização direcionadas para 

o público-alvo, como alimentação especial para os idosos, realizou-se um picnic/lanche 

partilhado em que houve música tradicional ao vivo e a semana culminou com uma viagem a 

Aveiro, onde os idosos puderam desfrutar de uma viagem de moliceiro e um programa 

cultural. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estas felicitações devem-se, não só pela comemoração destas datas, mas também 

pela escolha do programa que foi muito bem direcionado ao público-alvo com atividades de 

interesse para esse mesmo público. -------------------------------------------------------------------------  
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Este evento promoveu uma grande adesão e proporcionou um convívio entre todos, o 

que contribui para um maior bem-estar da comunidade. Referiu que é isto que o Município 

também tem de promover, e não só obras. ----------------------------------------------------------------  

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

Branco, que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que a sua intervenção era no 

sentido de focar dois aspetos do trabalho do Executivo Camarário: a oferta de livros ao 

primeiro ciclo e os transportes gratuitos dos alunos do Concelho. Enalteceu o Executivo 

relativamente ao primeiro aspeto, referindo que é uma iniciativa fraterna que a Câmara 

Municipal tem tido em relação aos jovens do Concelho. Ainda sobre este tema, informou que 

a Junta de Freguesia de Vila Nova já procedia a este tipo de ofertas e que este ano já alargou 

essa entrega a material escolar e mochilas. ---------------------------------------------------------------  

Relativamente à oferta de transportes gratuitos aos alunos do Concelho, agora 

alargada até ao 12º ano e aos jovens que têm que estudar fora do Concelho por falta de 

oferta educativa desejada no nosso Concelho, mencionou que a mesma demostra a igualdade 

e fraternidade que a Câmara Municipal aplica nas suas politicas direcionadas aos jovens do 

Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu de seguida que a oposição PSD/CDS critica por criticar, sendo exemplo disso 

as posições tomadas pela oposição no âmbito da oferta dos manuais escolares, onde votaram 

contra, afirmando que é uma medida injusta por não distinguir ricos dos pobres, e logo a 

seguir votaram a favor do acesso gratuito ao transporte escolar para todos os alunos do 

Concelho, quer sejam ricos quer sejam pobres. Classificou essa situação como uma 

incoerência e a prova mestra da postura indesejável da oposição do PSD/CDS de Miranda do 

Corvo, que durante os últimos três anos nunca apresentou uma única proposta em reunião de 

Câmara, para construir Miranda do Corvo. -----------------------------------------------------------------  

Afirmou que a oposição PSD/CDS não tem cumprido a sua obrigação, ao não 

apresentar alternativas, preferindo apenas criticar sem o mínimo indispensável de ética 

política. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para terminar afirmou que a “política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma 

vergonha.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tomou da palavra o Presidente da Assembleia Municipal, e depois de cumprimentar 

todos os presentes, passou a ler o seguinte voto de louvor: --------------------------------------------    

“Proposta de Louvor ----------------------------------------------------------------------------------  

Um factor de aproximação dos povos tem sido as geminações, construídas quase de 

forma espontânea pelos nossos emigrantes. ---------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo não foi alheia a esse processo. -----------------------------------------------  
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Em 5 de outubro de 1997 foi assinada a 1ª geminação de Miranda do Corvo, com a 

cidade francesa de Neufchateau, sendo então presidente da Câmara, Jorge Cosme. -------------  

Um dos principais obreiros desta original iniciativa foi, um dos Fundadores da 

Associação doa amigos Portugueses de Neufchateau desde 1982, António Amaro Carvalho, 

natural de Porto Rio, Lobazes, Miranda do Corvo, foi emigrante no Brasil, funcionário da 

Câmara Municipal de Miranda do Corvo e trabalhou em Neufchateau. -------------------------------  

Na base desta geminação esteve sempre o amor a Miranda do Corvo de preservar a 

sua tradição e cultura, a gastronomia, o desporto e o turismo, pois foi graças a este 

mirandense, António Amaro Carvalho, que nasceu a geminação Miranda do 

Corvo/Neufchateau e todos os anos desde ai, se vem mantendo o intercâmbio entre os dois 

povos e respectivas edilidades. Foi sem dúvida um esforço altruísta e de grande dedicação à 

terra que o viu nascer (Miranda do Corvo). ----------------------------------------------------------------  

Assim, propõe-se um Voto de Louvor a António Amaro Carvalho, tendo em conta a sua 

acção na aproximação das duas comunidades que resultou a geminação entre Miranda do 

Corvo/Neufchateau. --------------------------------------------------------------------------------------------    

Miranda do Corvo, 30 de setembro de 2016” ----------------------------------------------------  

João Germano Mourato Leal Pinto (a) -------------------------------------------------------------  

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

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

Quando os trabalhos iam neste ponto, solicitou a integração nos trabalhos o Deputado 

Carlos Marta. A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a integração nos trabalhos do 

Deputado Carlos Marta. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que vai tentar fazer os devidos 

esclarecimentos às muitas questões levantadas pelos senhores deputados, pela ordem das 

intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a questão levantada pelos Senhores Deputados Reinaldo Couceiro e Ivone Dias, 

esclareceu que legalmente os autocarros de transporte escolar só podem efetuar esse serviço 

até aos 16 anos de longevidade, e que por esse motivo o Município de Miranda do Corvo se vê 

na necessidade de adquirir novos autocarros, estando esse processo em curso. Ainda informou 

que esse processo terá que estar concluído até janeiro de 2017. -------------------------------------  

Ainda em resposta ao Senhor Deputado Reinaldo Couceiro, informou que a obra do 

saneamento do Senhor da Serra não está a ser fácil de executar pelo empreiteiro, dentro dos 

prazos definidos, devido ao tipo de terreno existente na zona. Sobre o alerta do Senhor 

Deputado, relativo ao tapamento das valas nas zonas onde já está executado o saneamento, 
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informou que irá solicitar informação ao técnico sobre a possibilidade de efetuar esse serviço, 

sendo certo que antes do fim da empreitada o pavimento irá ser todo reposto nas ruas 

intervencionadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao abatimento da estrada da Morada informou que a reparação do 

pavimento ainda não esta concretizada devido ao elevado valor do orçamento que têm para 

realização da obra, pelo que os serviços estão a ponderar aplicar a mesma solução que foi 

aplicada para a obra da Ponte da Retorta, dando a possibilidade aos próprios concorrentes de 

apresentarem uma revisão ao projeto, com a finalidade de baixar o valor do mesmo. 

Recordou que para a Ponte da Retorta o projeto existente, realizado ainda pelo anterior 

Executivo, excedia os 100 mil euros e conseguiu-se fazer a ponte e os acessos por metade 

desse valor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Agradeceu ainda os contributos deixados pelo Senhor Deputado Reinaldo Couceiro 

para o Orçamento de 2017, informando que a empreitada da Ribeira de Semide está em fase 

de concurso, e que deverá ser iniciada ainda este ano. -------------------------------------------------  

Relativamente ao pavimento da estrada das Canas mostrou a sua preocupação pelo 

estado em que o mesmo se encontra, declarando que existe uma real necessidade de colocar 

uma camada antiderrapante no mesmo. -------------------------------------------------------------------  

Sobre a 3.ª fase das obras do Mosteiro, referiu que existe uma grande diferença entre 

o Convento de Santa Cruz, as Capelas e Ermidas da Mata do Buçaco e o Mosteiro de Santa 

Maria de Semide, pois as duas primeiras foram consideradas no pacto da CIM-Região de 

Coimbra, tendo na altura o Município votado contra o pacto devido a essa não inclusão. Ainda 

sobre este tema informou que, neste momento e em articulação com a CIM-Região de 

Coimbra, vão tentar incluir a 3ª fase das obras do Mosteiro na reprogramação do pacto, 

sugerindo uma tomada de posição da Assembleia Municipal a fim de reforçar a posição da 

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

Relativamente ao Passal esclareceu que ainda não há projeto de execução, existindo 

apenas um estudo prévio já bastante avançado, desenvolvido pelos serviços camarários, e 

tendo um custo previsto acima de 300 mil euros. Transmitiu que esta é uma das ações 

consideradas no Projeto PARU, aprovado na última Assembleia Municipal e na Câmara 

Municipal. Informou também que, e contra a vontade dos Concelhos mais pequenos, a CCDR-

Centro só está a permitir a inclusão de ações na sede dos Concelhos, sugerindo aqui também 

uma tomada de posição da Assembleia Municipal relativamente a esta situação. -----------------  

Sobre o Parque do Moinho do Meio mencionou que também era uma obra a considerar 

no PARU, e que está nas mesmas circunstâncias, todavia o investimento previsto é muito 

inferior ao da obra atrás mencionada, pelo que neste momento está a decorrer um processo 
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de negociação entre a Câmara Municipal e a União das Freguesias de Semide e Rio de Vide 

sobre a forma de realização da obra. -----------------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado José Taborda começou por 

transmitir que a Câmara Municipal e todos os Senhores Deputados se associam às suas 

preocupações no que respeita ao Conselho da Comunidade e ao evento que se irá realizar - 

convenção “Pensar e agir em saúde de proximidade”, em Oliveira do Hospital. -------------------  

Sobre a parceria que existe entre União das Freguesias de Semide e Rio de Vide e a 

ARS, com a entrega de uma viatura à Extensão de Saúde de Semide, referiu que é uma mais-

valia para os utentes, dando os parabéns ao Executivo da União das Freguesias. ------------------  

Mencionou que é normal chegarem à Câmara Municipal reclamações relativas ao 

excesso de ruído em festas, admitindo que num caso ou outro existem razões para a não 

concessão de licença. Num dos casos referidos pelo Senhor Deputado, mais propriamente a 

festa realizada na Quinta da Paiva, informou que a licença foi solicitada pelo Agrupamento de 

Escolas de Miranda do Corvo, não havendo razões para a não concessão de licença, embora 

tenha conhecimento que posteriormente existiram várias reclamações por parte de utentes 

do hotel. No que toca às festas nas aldeias, mais propriamente as festas anuais, referiu que é 

complicado não emitir as licenças, pois é uma altura em que as pessoas aproveitam para se 

divertir e esquecer por algum tempo os problemas existentes. Continuou dizendo que se a 

Assembleia Municipal recomendar à Câmara Municipal uma hora limite para esse tipo de 

licença, essa recomendação será discutida na Câmara Municipal e com as comissões de festas. 

Sobre a sinalética existente na Recta de Godinhela, mais propriamente, na cortada 

para Godinhela e Fraldeu, referiu que ele próprio já tinha dado conta da situação, 

esclarecendo que tal se deve à colocação de sinalética relativa ao acesso do Templo 

Ecuménico e a uma unidade de turismo rural, informando que a mesma irá ser corrigida de 

modo a que exista mais segurança no local. ---------------------------------------------------------------  

De seguida pediu desculpa pelo facto dos valores relativos a Expo-Miranda, ainda não 

estarem disponíveis para consulta, tendo comunicado que os mesmos irão ser apresentados na 

próxima reunião de Câmara, e posteriormente enviados ao Senhor Deputado José Taborda 

para conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao quiosque eletrónico informou que o atraso na elaboração e 

assinatura do protocolo se deve à intenção da Câmara Municipal querer englobar no dito 

protocolo a melhoria do espaço exterior do Centro de Saúde, nomeadamente na melhoria do 

pavimento na zona dos estacionamentos e na zona de maior circulação, sendo intenção da 

Câmara Municipal em realizar esses trabalhos até ao fim do presente ano.-------------------------  
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Sobre a Comissão Municipal de Saúde agradeceu o alerta do Senhor Deputado José 

Taborda, comunicando que irá em articulação com a Senhora Vice-Presidente proceder à 

convocatória da referida comissão. -------------------------------------------------------------------------  

Informou de seguida que a Câmara Municipal atribuiu um subsídio no valor de 12.500 

euros, ao Clube Atlético Mirandense para a reativação do escalão sénior e negou 

perentoriamente a interferência do Executivo na aquisição de publicidade para os 

equipamentos referindo que a Câmara Municipal fez uma oferta a todos os clubes desportivos 

do Concelho para aquisição de serviços de publicidade nos equipamentos desportivos. ----------  

Relativamente ao que o Senhor Deputado referiu sobre o Serviço Nacional de Saúde, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal congratulou-se, informando que também esteve 

presente na homenagem realizada ao Dr. António Arnaut, no CHUC – Centro Hospitalar da 

Universidade de Coimbra, onde existiram alguns momentos de emoção, nomeadamente 

quando o homenageado para terminar disse: “que daqui a 40 anos perguntem quem era 

António Arnaut, mas que não perguntem o que era o SNS”. O Senhor Presidente ainda sobre 

este assunto referiu que o desejo do Dr. Arnaut é comum a todos, e que se deve lutar por um 

Serviço Nacional de Saúde na esfera do Estado. ----------------------------------------------------------  

Em resposta ao Senhor Presidente da Junta de Vila Nova, informou que já foi 

consignada a empreitada da estrada entre o Torno e o Casalinho, uma obra com alguma 

complexidade, que vai colocar alguns transtornos à população devido ao corte do trânsito 

naquela via e esperando que o empreiteiro consiga realizar a obra em menos tempo do que o 

contratualizado, que é de dois meses. ---------------------------------------------------------------------  

Sobre a rede de saneamento e remodelação da rede de águas em Vila Flor e 

Meroucinhos informou que o mesmo se encontra em fase de anteprojeto, podendo já ser 

candidatado. Informou também que se encontra em fase de aprovação uma candidatura 

relativa ao cadastro de todo o sistema das redes de água e saneamento do Concelho, que é 

obrigatória para no futuro a Câmara se conseguir candidatar a investimentos no âmbito do 

abastecimento de água e saneamento. Mencionou também que a Autarquia se candidatou a 

cerca de 1 milhão de euros, na componente de fecho de redes de saneamento, estando a 

aguardar a abertura de novo aviso onde irão incluir algumas empreitadas de fecho de redes 

de saneamento e a remodelação de redes de água, nomeadamente em casos onde há 

fibrocimento, situação que existe em Vila Flor e Meroucinhos. Frisou que esta candidatura é 

efetuada no âmbito do POSEUR, um programa operacional a nível nacional e na área do 

ambiente, onde se encaixam os investimentos nas águas e saneamento. ----------------------------  

Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Luís Martins, o Senhor Presidente da 

Câmara começou por agradecer o contributo dado pelo Senhor Deputado, no âmbito do 
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dossier do Mosteiro de Santa Maria de Semide. Sobre as guardas de segurança em falta na 

estrada entre Semide e Senhor da Serra, informou que já em outras ocasiões este problema 

tinha sido levantado, referindo que não é caso único no Concelho e que existem várias 

estradas pelo Concelho a precisar de serem reabilitadas, quer a nível do pavimento, quer a 

nível de sinalização horizontal. Sobre a empreitada da Ribeira de Semide, referiu que é uma 

das empreitadas em vias de ser candidatada e que está em fase de concurso público. 

Informou também que a repavimentação da estrada na entrada do Carapinhal e junto à 

empresa Macobarata também está em fase de concurso público. -------------------------------------  

Em resposta à Senhora Deputada Celeste Cardoso, começou por informar que, em 

relação à estrada de Vale de Colmeias, já respondeu aquando da resposta dada ao Senhor 

Deputado Reinaldo Couceiro. ---------------------------------------------------------------------------------    

Relativamente aos animais, esclareceu que a informação que obteve através do 

Senhor Vereador Rui Godinho é contrária à transmitida pela Senhora Deputada, isto é, que os 

animais não estão muito tempo no estaleiro, estão bem acondicionados, bem alimentados e 

que ao abrigo do protocolo existente são transportados para Arganil. Mencionou que tem 

particular estima e gosto por animais pelo que de modo algum concordaria com o tratamento 

mencionado pela Senhora Deputada Celeste Cardoso. Ainda sobre o canil / gatil municipal ou 

centro de bem-estar animal ou eventual parceria com a entidade referida mencionou que é 

uma situação a estudar, embora a entidade mencionada se debruce mais no 

encaminhamento/adoção dos animais. ---------------------------------------------------------------------  

Relativamente à empresa CAPA – Sociedade de Advogados referiu que a Câmara 

Municipal renovou recentemente o contrato de prestação de serviços existente, pelo valor de 

2.432,00 euros mais IVA, idêntico ao contratado em 2014. Referiu que este contrato 

contempla a defesa em contencioso jurídico, ou seja processos em tribunal, a emissão de 

pareceres sobre os mais variados temas do foro jurídico que sejam necessários e a tramitação 

dos processos contraordenacionais do Município. De seguida informou que o anterior 

Executivo gastava 1.100,00 euros mais IVA, para o Gabinete de Advogados, mais dois 

contratos no valor de 1.400,00 euros, com dois juristas avençados, para os processos de 

contraordenação essencialmente. Informou que o único jurista que a Câmara Municipal tem 

exerce funções de Chefe de Divisão, frisando que assim que a Câmara Municipal tenha mais 

um jurista, que precisa, e sendo intenção deste Executivo abrir um lugar para o ano que vem, 

este contrato será reavaliado. -------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao assoreamento do Açude do Panão, referiu que a informação que 

teve do Senhor Vereador Rui Godinho é que o serviço contratado compreendia a limpeza e 

consolidação das margens, pelo que irá solicitar aos serviços a verificação do que se passou. --  
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Referiu que também concorda que os bancos da Praça José Falcão estão a precisar de 

uma reparação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Deputado Lídio Gonçalves referiu que a obra de 

pavimentação da estrada Miranda do Corvo – Espinho ainda não foi adjudicada, podendo neste 

ponto o Senhor Vereador Miguel Brandão proceder a um melhor esclarecimento, sendo uma 

necessidade que está identificada. Sobre o contencioso entre a Câmara Municipal e as Águas 

do Centro Litoral informou que dívida do ponto de vista formal ainda não existe, pois o 

processo está em contencioso. Esclareceu que a dívida só passará a existir caso exista um 

acordo, estando a Câmara Municipal disponível para o fazer, com a mesma postura que o 

anterior Executivo, isto é, a Câmara está disponível para pagar os mínimos, não mais do que 

isso, porque os valores faturados são astronómicos. Também informou que a Câmara 

Municipal teve perdas de receita e por isso é que só agora é que está a ser possível efetuar a 

ligação ao saneamento em algumas zonas de Semide. --------------------------------------------------  

Sobre a Intervenção da Senhora Deputada Ivone Dias, começou por informar que foi 

requisitado um autocarro à empresa VT pelo motivo de um dos autocarros da Câmara 

Municipal estar avariado. -------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos autocarros da Transdev esclareceu que é necessário uma concessão 

para a abertura de novas carreiras, estando esta área a ser alvo de uma grande transformação 

e que a curto médio prazo ela irá estar na alçada das Comunidades Intermunicipais as quais 

irão lançar concursos internacionais. -----------------------------------------------------------------------  

Sobre a limpeza das aldeias do Concelho, informou que no âmbito dos acordos de 

execução que a Câmara Municipal tem com as Juntas de Freguesia, esse trabalho passou a ser 

realizado pelas mesmas, tendo informação de que os mesmos têm sido devidamente 

cumpridos e realçando o excelente trabalho efetuado pelas Juntas de Freguesia. ----------------  

Sobre a recolha dos animais e a forma de proceder, esclareceu que qualquer pessoa 

que encontre um animal deve contactar os serviços camarários para que o mesmo seja 

recolhido imediatamente. ------------------------------------------------------------------------------------  

Agradeceu as palavras formuladas pelo Senhor Deputado José Mário Gama no que 

respeita à época de incêndios, reendereçando esse agradecimento aos bombeiros voluntários, 

que têm feito um excelente trabalho. ----------------------------------------------------------------------  

Relativamente à pintura do pavimento da estrada bombas de gasolina da Repsol e o 

Carapinhal, esclareceu que foi um erro das Infraestruturas de Portugal que começaram a 

marcar o pavimento a partir das bombas de combustíveis da Repsol. --------------------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Deputado Rúben Fernandes, começou por saudar o 

mesmo pela sua tomada de posse como Deputado Municipal, tendo de seguida agradecido as 
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palavras pronunciadas relativas aos eventos: “Dia Internacional da Juventude” e “Miranda 

Sénior”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Agradeceu as palavras formuladas pelo Senhor Deputado João Branco sobre as duas 

seguintes iniciativas da Câmara Municipal: “entrega de livros aos alunos do primeiro ciclo” e 

“transporte gratuito para os alunos do Concelho”. Esclareceu que estas duas iniciativas 

representam um grande esforço financeiro para a Autarquia, sendo que é um direito de todos 

e estando previsto na Constituição. -------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, disse que se 

associava à proposta de reconhecimento do trabalho efetuado pelo Senhor António Amaro 

Carvalho, funcionário deste Município, que foi apresentada e aprovada por todos os Senhores 

Deputados. Realçou também que o Senhor António Carvalho é uma mais-valia no processo de 

geminação com Neufchateau, e que a Câmara Municipal deverá solicitar a sua colaboração no 

âmbito deste processo de geminação, apesar da pessoa em causa já se encontrar aposentada. 

De seguida o Senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao Vereador José Miguel 

Ramos que depois de cumprimentar todos os presentes, disse que o Regimento no seu art.º 

28.º n.º 4, permite que um vereador apresente a sua defesa da honra e se se considerar que 

nesta casa tudo o que se passa é politica, considera que essa alínea deve sair do Regimento 

da Assembleia Municipal. Na sua opinião, se não há ataques à honra, também não tem que 

existir Regimentos que prevejam a proteção da honra. -------------------------------------------------  

Disse que se quando um Deputado Municipal coloca o caracter dos vereadores em 

causa não for considerado um ataque à honra, então não sabe o que é que é.---------------------    

Continuou referindo que por cada orçamento foram entregues pelos vereadores da 

oposição, aproximadamente 140 propostas para ajudar a Câmara Municipal no desempenho 

das suas funções, pelo que solicitou que essas propostas fossem entregues aos senhores 

deputados municipais. Disse que em praticamente todos os períodos de antes da ordem do dia 

das reuniões do executivo municipal são apresentadas propostas ou sugestões, as quais muitas 

vezes não são por escrito uma vez que são pequenos alertas, mas que considera que na 

matéria são propostas feitas. Disse ainda que foram apresentadas pelos vereadores da 

oposição dezenas de propostas de votos de louvor, os quais são propostas apresentadas numa 

Câmara Municipal, tal como os senhores Deputados Municipais apresentam nas reuniões da 

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

Sobre o IRS (ponto agendado para a presente reunião) informou que os vereadores 

propuseram uma taxa mais baixa, sobre o Canil Municipal os Vereadores do PSD/CDS, já 

propuseram a sua construção. Mencionou a proposta de transmissão das Assembleias 
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Municipais em streaming para que todos os munícipes pudessem ver, também propostas dos 

Vereadores do PSD/CDS. --------------------------------------------------------------------------------------  

Para concluir, referiu que iria tecer muito poucas considerações, mas importantes. 

Disse que é dever de um Deputado Municipal estar informado. Disse que para além da senha 

de presença que recebe para estar presente, tem que estar informado, consultar as atas da 

Câmara Municipal e saber o que se passa no seu concelho, nomeadamente o trabalho dos 

autarcas do seu concelho. Referiu que, ou o senhor Deputado Municipal não está informado e 

desrespeita os mirandenses que o elegeram, ou então está informado e faltou à verdade aqui. 

Depois referiu que de facto a “política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma 

vergonha.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 6 - 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. -----------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Fátima 

Ramos que referiu que este documento revela a pobreza e a inércia deste executivo e que 

toda a atividade referida no mesmo se resume à atividade corrente. Referiu estar perante 

uma autarquia que não faz, não inova e não defende os interesses do Município e deu alguns 

exemplos: referiu que desde o início do mandato anda a prometer as mesmas obras, mesmo 

quando estas são de grande simplicidade, como é o caso da substituição da rede de águas na 

Estrada da Ribeira; passa o tempo a dizer que os investimentos estão na calha, mas 

infelizmente estão sempre encalhados. Disse que apesar dos sucessivos alertas nesta 

Assembleia e na sessão de Câmara por parte dos vereadores do PSD, a Câmara finge não 

ouvir, situação que esteve presente ainda hoje na intervenção do Deputado João Branco. 

Referiu que desperdiça grande parte dos projetos herdados do executivo do PSD, não luta e 

não defende o Município. Referiu por exemplo, que em relação ao Mosteiro de Semide, o 

Senhor Presidente não conseguiu convencer os colegas do Partido Socialista na CIM, onde 

estes senhores presidentes têm a maioria e que os outros Municípios começaram a apresentar 

candidaturas e têm verbas aprovadas. Disse que a Lousã já tem candidaturas aprovadas de 

cerca de um milhão e meio de euros. Referiu que 0 Senhor Presidente continua a prometer 

que vai ter candidaturas aprovadas, mas enquanto isso, Miranda está a zero. ---------------------   

Recordou também a Mealhada, que já tem muito mais dinheiro aprovado. Continuou 

dizendo, que as poucas obras que faz, foram obras que herdou da câmara anterior e mesmo 

assim atrasou, como foi o caso da Rua José Falcão, como é o caso das obras junto à Torre, 

que nunca mais ficam concluídas, como foi o caso da obra do saneamento no Senhor da Serra 
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e Chãs. Afirmou que o Senhor Presidente tem desperdiçado oportunidades de financiamento a 

fundo perdido para obras e projetos, apesar de estar a pagar um bom montante a uma 

empresa a quem adjudicou a elaboração de candidaturas. Observou que os ministros e outros 

elementos do governo vêm ao concelho e o Senhor Presidente não os recebe, ou recebe de 

forma apressada. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

Na sua opinião, o que se passou ainda hoje nesta Assembleia é sintomático desta 

pobreza. Disse que se verificou que os senhores deputados do partido socialista elogiaram 

programas e iniciativas que vinham do executivo anterior, nomeadamente, Semana Sénior, 

Rede dos Castelos, Trilhos, utilização pelos jovens das piscinas da Quinta da Paiva, não 

referindo nada de novo. Disse que chegaram ao ponto, para quem tanto criticou as viagens no 

campo das geminações, de elogiarem essas viagens e esses momentos. Para os outros, era 

passeio, agora, é investimento. ------------------------------------------------------------------------------   

Disse que de facto a “política sem risco é uma chatice, mas sem ética, é uma 

vergonha.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou afirmando que há pouco numa resposta à Senhora Deputada do Partido 

Comunista, e tal como já o fez num boletim municipal, (e lembrou em relação a este boletim 

que o anterior executivo fazia de dois em dois anos uma revista, enquanto o atual executivo 

faz todos os meses um boletim municipal a apregoar obras que nem sequer existem ou que se 

reduzem a meras colocações de tapete), no caso dos advogados o senhor presidente faltou à 

verdade porque a câmara tem vários advogados a trabalhar, tem uma chefe de divisão que é 

de direito, tem duas pessoas de direito no seu gabinete, tem outra pessoa de direito nos 

serviços técnicos e acrescentou que o Senhor Presidente vai buscar números de despesa 

daquilo que foi um momento de transição. Informou que como todos sabem, foi um momento 

transitório, devido ao facto de ter existido nesta Câmara uma inspeção, que na altura detetou 

que existiam muitos processos de contraordenação e a inspeção sugeriu que se recorresse a 

serviços externos para se dar andamento a todos os processos de forma célere. Disse que foi 

um momento pontual, e por isso, nem sequer existiu o pagamento do IVA uma vez que quem 

cá esteve, esteve de facto muito pouco tempo. ----------------------------------------------------------   

Desafiou o Senhor Presidente a referir, no período de 2002 até 2013, quanto é que 

esta câmara, por ano, gastou com assessoria de advogados e quanto é que neste momento se 

está a gastar com essa mesma assessoria. Referiu que nem é preciso pedir, porque basta olhar 

para o balanço de resultados (presente mais à frente), para ver que o Senhor Presidente em 

relação ao investimento, tem taxas de concretização de investimento de 11 ou 12%, enquanto 

nas despesas correntes e nos gastos, se gasta muito mais do que nas câmaras anteriores. ------  
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O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

que referiu ir responder de forma breve, apesar de serem comuns as intervenções inflamadas 

da Senhora Deputada, mas que não se justificam, nem ao tom usado para as fazer. -------------   

Disse que um dos aspetos referidos e que de algum modo não correspondem à 

verdade, tem a ver com a questão das candidaturas a fundos comunitários (sobre as outras 

questões referidas, esclareceu que não se ia pronunciar). Informou que no PDR existe uma 

candidatura aprovada cujo investimento total é de 183 mil euros; candidaturas ainda do QREN 

como a requalificação da Avenida José Falcão, apresentada em overbooking, realizada por 

este executivo (FEDER), 140 mil euros; do campo municipal, 174 mil euros, candidatura 

apresentada por este executivo, também em overbooking; no âmbito do POVT referiu uma 

candidatura que foi alvo de aprovação de cerca de 240 mil euros; mencionou  uma série de 

candidaturas encerradas, cujos montantes a receber para os acertos, são variados: da Rede 

de Castelos (e que vinha do executivo anterior), da Casa do Design, cuja candidatura foi 

formalizada por este executivo (também no regime de overbooking); da Casa das Artes 

também ainda há verbas para receber (cerca de 5%); também em obras realizadas no âmbito 

do MaisCentro e que em valores são cerca de 11 mil euros; também verbas pendentes do 

Centro Educativo; a Requalificação do Mercado também tem verbas pendentes (cerca de 15 

mil euros). Referiu reconhecer que alguns destes investimentos foram realizados pelo 

executivo anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

No que toca ao Portugal 2020, referiu a candidatura do cadastro, uma despesa total 

de cerca de 300 mil euros e que é necessária para depois aprovar as outras candidaturas de 

investimento em obra, saneamento e abastecimento de água. Informou que já foi 

apresentada uma candidatura, que no fundo são duas candidaturas, uma para os Moinhos, 

para a ligação do saneamento (cuja empreitada está em fase de concurso) e também para 

obras que estão em curso no Senhor da Serra, e para a da Ribeira, e que todas estas obras 

ascendem a mais de um milhão de euros candidatados. Disse que se trata de uma candidatura 

muito importante, da zona industrial, cujo investimento total excede os dois milhões de euros 

e cuja comparticipação é na ordem de 1,7 milhões de euros, são as chamadas ALE-Áreas de 

Localização Empresarial e que tem despesas para o estudo de impacto ambiental, para 

compra de terrenos, para a parte das águas, esgotos, arruamentos, etc., e que está muito 

bem encaminhada. Sobre o PARU, no âmbito do Centro 2020, disse que há uma repartição de 

verbas do bolo, religiosa, feita ao cêntimo por todos os cem municípios da região centro. 

Informou que nesse âmbito teremos direito a pouco mais de 1,1 milhões, com os 10% de uma 

medida do atual governo, o chamado acelerador, e que já está assegurada, passando para 

cerca de 1,25 milhões de euros de investimento. --------------------------------------------------------  
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Na área da educação, referiu, no pacto da CIM, cerca de 220 mil euros para 

investimento em jardins de infância e primeiro ciclo e para a piscina cerca de 116 mil euros 

de investimento. Continuou recordando outras candidaturas, por exemplo, os PEPAL, na área 

dos Recursos Humanos. ----------------------------------------------------------------------------------------    

Referiu que concorda com a Senhora Deputada quando disse que tudo isto já devia 

estar em marcha, mas que importa também reconhecer o grande atraso neste quadro 

comunitário. Disse que se o QREN se atrasou muito, este está muito mais atrasado, em termos 

de execução, não só com as câmaras municipais, mas também com outras entidades e as 

empresas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu querer esclarecer ao Senhor Vereador alguns pontos. Em primeiro lugar, disse haver 

uma grande diferença entre propostas e aconselhamentos. Disse que aconselhamentos são 

fáceis de fazer, sentamo-nos em casa, escrevemos umas coisinhas no papel e chegamos aqui e 

fazemos uns aconselhamentos, já as propostas dão um bocadinho mais de trabalho. Em 

segundo lugar, disse que se a sua referência é em relação às propostas que fala para o 

orçamento que apresenta sistematicamente, onde tenta impor programa eleitoral do PSD/CDS 

a este executivo, então há uma grande diferença. Referiu que este executivo tomou o poder, 

porque o povo lhe deu o poder com o programa eleitoral que apresentou, e não pelo 

programa eleitoral que o PSD/CDS apresentaram, sendo assim, para colocar em curso esse 

programa eleitoral era necessário terem vencido as eleições há três anos. Continuou dizendo 

que restam as propostas do canil e da transmissão. Frisou que quanto a estas duas propostas 

até pode ter que pedir desculpa ao Senhor Vereador, sem qualquer problema, mas ressalvou 

que se o trabalho da oposição na Câmara Municipal se resume a estes dois exemplos, acha 

que é muito pouco. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Eleição de elementos para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

O Senhor Presidente da Assembleia tomou a palavra para referir que lhe foi pedido 

pela CPCJ de Miranda do Corvo a nomeação de dois elementos designados por esta 

Assembleia. Informou que no início do mandato os dois elementos designados foram os 

deputados Anabela Esteves e João Ramos, todos da bancada do PS. Ficou também a Dra. 

Celeste Cardoso e a Deputada Verónica Simões. Informou que por esta metodologia, 

substituição por substituição, o Partido Socialista terá direito a nomear os seus dois 

elementos que estão em falta para a Comissão. Disse que também é certo, que se a CDU 

quiser alterar o seu elemento para a Comissão, o poderá fazer, assim como o PSD-CDS/PP o 

poderá igualmente fazer, se assim o entenderem. Referiu que se vai entrar num segundo 

mandato de dois anos, podendo por isso ser indicados elementos diferentes. ----------------------  
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O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Deputado José Mário Gama que 

questionou se haveria necessidade de substituir os dois elementos do PS só pelo facto de não 

estarem presentes como deputados na Assembleia. Mas havendo essa necessidade passou a 

apresentar os deputados para a Comissão, Carlos Manuel Ferreira Santos e Luís Filipe Correia 

Martins. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que da bancada da Coligação do PSD-CDS/PP mantêm a Deputada Verónica Simões.----  

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

referiu que da bancada da Coligação da CDU mantêm a Deputada Celeste Cardoso. No 

entanto, e por uma questão de lealdade, de frontalidade, pelos deveres que tem para com 

esta assembleia, para com a CPCJ e por quem a elegeu, e também por todas as crianças e 

famílias que são apoiadas, referiu que gostaria de trabalhar muito mais com a CPCJ. Disse que 

infelizmente a CPCJ deveria reunir uma vez por mês e que não tem sido o caso. Mas a questão 

até é outra, continuou, informando que tem um dossier (como tem relativamente para todas 

as comissões, coletividades e assuntos em que participa) onde se verifica que as duas ultimas 

reuniões (março e maio) foram marcadas ou às 9.30h ou às 14h, lembrou que além de 

advogada, é formadora e os seus horários muitas vezes são incompatíveis com estas horas, por 

isso faltou às duas reuniões (porque teve julgamentos a que não pode faltar). O mesmo 

acontece com o colega de bancada que também tem horários para cumprir. Referiu estar por 

isso a penitenciar-se perante a Assembleia, por não ter estado presente nas reuniões, porque 

lhe foi absolutamente impossível. Mencionou que é seu entendimento que estas comissões 

alargadas não podem ser comissões “nine to five”, não podem ser reuniões das 9 às 5. 

Lembrou por exemplo a comissão para o orçamento participativo jovem, onde as reuniões 

eram marcadas a partir das 18h, também no grupo de trabalho para a elaboração do 

Regimento, houve esse cuidado. Informou que por agora se vai manter, mas infelizmente nos 

últimos tempos não tem conseguido participar, e isso causa-lhe preocupação, porque quando 

está nalguma coisa, gosta de estar a poder participar. Por isso na próxima reunião da CPCJ, 

irá transmitir à Senhora Presidente da CPCJ que os horários devem ser revistos. Afirmou que, 

se por razões profissionais tiver que faltar mais de duas vezes, pedirá à Assembleia para ser 

substituída. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

declarou partilhar inteiramente desta preocupação da Deputada Celeste e referiu pensar que 

isto é transversal a todas as bancadas. Seria importante que esta Assembleia em conjunto, 

com as três bancadas, elaborasse um documento para fazer chegar à Senhora Presidente da 

CPCJ, no sentido de agendar as reuniões para horário pós-laboral.  ----------------------------------   
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O Senhor Presidente da Assembleia interveio para lembrar que a CPCJ trabalha com 

algumas dificuldades. As CPCJ’s trabalham em duas comissões, uma comissão alargada para 

onde são indicados estes elementos da Assembleia, também elementos da saúde, das IPSS’s, o 

Senhor Padre que formam uma espécie de assembleia; e outra comissão restrita, que se 

resume a 4 ou 5 elementos desta comissão alargada. Disse que a comissão restrita tinha uma 

psicóloga a trabalhar a tempo inteiro e o Ministério da Educação também tem um professor. 

Informou que esta comissão aborda processos quase para jurisdicionais, não são processos 

judiciais, em que são detetadas situações graves (até de crime) e que têm de ser enviadas 

para o tribunal e que são situações muito graves. Referiu que os deputados municipais nunca 

compareceram às reuniões e ao fim de dois anos, chegamos a esta situação de terem de ser 

substituídos (até porque já não são elementos desta Assembleia). Perante o consenso aqui 

apresentado, informou que vai oficiar à CPCJ o resultado desta diligência, ficando desde já os 

elementos agora escolhidos, notificados para se apresentarem na próxima reunião da CPCJ de 

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

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo 

Deputado José Mário Gama, no sentido de passarem a integrar a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, os Deputados Carlos Miguel Ferreira Santos e Luís Filipe Correia Martins, 

mantendo-se as Deputadas Verónica do Nascimento Simões, Celeste Pereira Dias Cardoso e 

como suplente Carla Marina de Abreu Alves José Batista. ----------------------------------------------  

Ponto 8 - Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a Junta de 

Freguesia de Miranda do Corvo. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 2016. ---  

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

que interveio para referir não só os acordos de execução, como também os contratos 

interadministrativos. Lembrou que estes acordos e contratos foram celebrados com todas as 

Juntas de Freguesia, foram devidamente aprovados na Câmara e na Assembleia, mas os 

serviços identificaram a necessidade destes processos voltarem à Assembleia com as 

respetivas listagens de obras. --------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Deputado José Alexandre que 

referiu que desde que estes acordos de execução que foram feitos com as Juntas de 

Freguesia, as freguesias nunca estiveram tão limpas. Referiu concretamente que em Vila Nova 

já é a quarta limpeza desde a assinatura do acordo. Lembrou que foi um ano que não foi 

favorável às limpezas. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Em relação às obras interadministrativas, nomeadamente as de Vila Nova, disse que 

são obras de pequena monta, mas que eram urgentes e necessárias para a população. Deu 
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exemplos: de um alargamento de rua onde não passava uma ambulância, lembrou a 

recuperação dos bancos e grades no Gondramaz, referiu o nó de acesso ao Cadaval. ------------  

Deixou um repto ao Senhor Presidente no sentido de alargar as competências das 

Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

procedeu à leitura de uma declaração sobre os pontos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. -------------  

“As Juntas de Freguesia têm uma diversidade de competências, mas falta de meios. 

Para a execução dessas competências não bastam os parcos recursos que chegam do 

Orçamento Geral do Estado. É preciso ter "engenho e arte" e recorrer a outras entidades, 

obtendo outros financiamentos tão necessários para a realização de obra. -------------------------  

E, agora, em Miranda é assim... -------------------------------------------------------------------  

Os Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências estabelecidos entre 

as Juntas de Freguesias com a Câmara Municipal previstos na Lei n°75/2013 de 12 de 

Setembro são as respostas adequadas às necessidades das populações em todos os domínios 

definidos pela lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

A celebração destes contratos é uma medida descentralizadora, consolida a 

democracia, beneficia as populações, promove a participação, dos cidadãos, aproxima-os de 

decisões a tomar, melhora a qualidade dos serviços prestados e a racionalização dos recursos. 

É com grande satisfação que verifico que este executivo continua a celebrar estes 

contratos com as Juntas de Freguesia proporcionando assim, condições para que a democracia 

se consolide e que o bem-estar dos cidadãos do concelho possa ser uma realidade. --------------  

Bem-haja, este executivo pela descentralização que promove estes contratos, dando 

voz e meios às nossas freguesias. ----------------------------------------------------------------------------  

Enquanto ex-autarca de freguesia, valorizo de sobremaneira estes recursos que agora 

são postos à disposição da população. ----------------------------------------------------------------------  

E termino parafraseando um ex-autarca do nosso distrito: “Um euro posto à disposição 

dos munícipes através das Juntas de freguesia duplica em obra feita". ------------------------------  

A deputada do Partido Socialista -------------------------------------------------------------------  

Maria Etelvina Luís (a)” ------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar todo o processo, 

designadamente o Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a Junta de 

Freguesia de Miranda do Corvo. ------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Miranda do Corvo. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 2016 -----------------  
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A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar todo o processo, 

designadamente o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

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

Ponto 10 - Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a 

Freguesia de Lamas. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 2016 -------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar todo o processo, 

designadamente o Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a Freguesia 

de Lamas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na 

Freguesia de Lamas. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 2016 -------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar todo o processo, 

designadamente o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Lamas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a 

Freguesia de Vila Nova. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 2016 ---------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar todo o processo, 

designadamente o Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a Freguesia 

de Vila Nova. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 13 - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na 

Freguesia de Vila Nova. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 2016 ---------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar todo o processo, 

designadamente o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia 

de Vila Nova. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a União 

de Freguesias de Semide e Rio de Vide. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 

2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar todo o processo, 

designadamente o Acordo de Execução entre o Municipio de Miranda do Corvo e a União de 

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

Ponto 15 - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na União 

de Freguesias de Semide e Rio de Vide. Deliberação de Câmara de 15 de julho de 

2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar todo o processo, 

designadamente o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na União de 

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



 

 

      

Ata 30-09-2016  
Nº 4  

29 

Ponto 16 - Parecer sobre a posição financeira do Município, em 30 de junho de 

2016, da empresa "LCA - Leal, Carreira e Associados SROC". Deliberação de 

Câmara de 16 de setembro de 2016 -------------------------------------------------------------  

Intervenção do Senhor Presidente de Câmara ---------------------------------------------------    

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

que interveio para referir que este parecer habitualmente é presente na Câmara Municipal e 

na Assembleia para conhecimento. Informou que é o parecer sobre o primeiro semestre de 

2016, e que depois será presente no relatório e contas em abril, o parecer relativo ao ano 

financeiro de 2016. Informou que nos termos da lei é um relatório que vem para 

conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------    

Por fim mostrou a sua disponibilidade para prestar os esclarecimentos que forem 

necessários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Deputada Fátima 

Ramos que lamentou o baixo nível de execução da Câmara Municipal em relação às despesas 

de investimento, ou seja, às obras, que neste momento está apenas em 12.46% (números de 

junho), o que significa que daquilo que a Câmara tinha prometido, tenha realizado apenas 

12,46%, assim como as receitas de capital de apenas 8.08%. Continuou referindo que poderá o 

Senhor Presidente dizer que irá recuperar até ao final do ano, mas em anos anteriores não foi 

isso que aconteceu, ou que então acontece como no ano passado, através de um malabarismo 

que utilizou, que foi reduzir o valor do orçamento quase no final do ano. Continuou referindo 

outra situação que lhe parece preocupante, e que se prende com o montante elevado de 

dívidas às Águas do Mondego (Águas do Centro, neste momento), que transparece no 

relatório. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também em relação aos financiamentos e também à pouca concretização das 

despesas de capital, ressalvou que o que se sabe, e factos são factos, no que toca ao atual 

quadro comunitário, a Lousã já leva um milhão e meio de euros em avanço. Em relação ao 

quadro comunitário anterior, não o referiu, até porque o Senhor Presidente saberá que 

Miranda era das câmaras que mais verba conseguia (referiu ficar satisfeita por a Câmara ainda 

estar a receber algumas verbas desse quadro comunitário, que resultam de algumas 

candidaturas que até foram muito criticadas pelos senhores). ----------------------------------------    

Referiu que estava muito preocupada por alguns indicadores que tem, 

nomeadamente, em relação à Lousã, que nos leva um grande avanço. Mas como viu aqui há 

pouco, o Senhor Presidente anunciou mais uma vez, como vem a fazer desde o princípio do 

mandato, que tem muito dinheiro para receber, dado que a situação que herdou também era 
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muito boa e tem as juntas de freguesia a colaborar bastante, logo, por aqui se comprova que 

só não faz obras porque o mal deve estar no Senhor Presidente e no seu executivo. -------------   

Concluiu, dizendo que, os fundos comunitários dão muito dinheiro para esta Câmara, 

que é uma Câmara rica, e que se não executam é por falta de capacidade. ------------------------   

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

realçou nesta apresentação de contas a sustentabilidade na redução da divida total da 

autarquia. Referiu também que as despesas de investimento, embora não estando aos níveis 

desejados, são colmatadas pelas candidaturas programadas e em fase de conclusão que 

devem rondar os 7 milhões de euros. Referiu ser com grande apreço que verifica que a gestão 

que estão a efetuar, se prende com o poder alavancar todos estes investimentos. 

Congratulou-se com a gestão do ponto de vista das políticas que possam surgir e do ponto de 

vista da sustentabilidade financeira para alavancar e comparticipar os investimentos e para os 

poder levar a efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------     

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

referiu que a redução da divida, a sustentabilidade e toda a demais argumentação que possa 

ser utilizada, não conseguem esconder a realidade deste relatório, que é ao nível da 

execução, seja da despesa executada, seja da despesa de capital, aqui a mais importante. 

Referiu que neste momento temos 12,46 e na despesa corrente com 37,09, a execução é 

baixíssima, não há muito mais a dizer. Continuou dizendo mesmo, abaixo do aceitável, 

porque estamos a 30 de setembro, e não será até 31 de dezembro que irá ser feita alguma 

execução que possa ser relevante. Referiu que para si, é uma desagradável surpresa este 

relatório, mesmo apesar de por vezes já aqui terem chamado a atenção para alguma inércia 

deste executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta altura o Senhor Presidente da Assembleia leu o último parágrafo do parecer que 

diz: “Expressamos também opinião de que o Município dispõe das condições financeiras para 

cumprir com as obrigações atualmente assumidas.” -----------------------------------------------------  

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

que primeiro agradeceu as palavras do Senhor Deputado José Mário Gama. ------------------------   

Dirigiu-se à Deputada Celeste Cardoso dizendo que os atuais índices de execução 

orçamental são manifestamente superiores e melhores. Disse que há pouco a senhora 

deputada referiu que estava insatisfeita com o grau de execução da despesa corrente, ele 

próprio também, gostava que fosse inferior, porque despesa corrente, normalmente é sinal de 

despesismo e este executivo tem tido algum cuidado na redução de algumas despesas 

correntes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Referiu que também estava para ler o último parágrafo do relatório, que no seu 

entender é aquilo que é mais importante no parecer. Afirmou que todos deviam ficar muito 

satisfeitos pelo facto do ROC ter emitido um parecer. --------------------------------------------------  

Continuou relembrando o ponto 8 do parecer de há três anos atrás: 

“Lamentavelmente, permanecem limitações relevantes decorrentes da falta de informação 

que poderíamos obter nos documentos que ainda não nos forneceram e que constam do 

documento anexo e encontram-se pendentes de conclusão diversas situações e que nos obriga 

a emitir a declaração de impossibilidade de parecer o qual remetemos junto.” -------------------    

Continuou referindo que há três anos atrás foi impossível emitir um parecer e que 

este executivo atua com transparência e que o documento reflete a realidade financeira do 

município ao cêntimo. -----------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida solicitou novamente o uso da palavra a Deputada Fátima Ramos que 

referiu que a prática do senhor Presidente e das obras que realiza no Municipio porque no seu 

entendimento, passa a vida a engonhar e a viver das obras que os outros deixaram e que 

também sobre este assunto, todos os anos, procura referir o mesmo. Disse que o executivo 

anterior adjudicou ao ROC a revisão de contas por sua iniciativa sendo que na altura o 

processo foi presente na Assembleia Municipal, com maioria do Partido Socialista, e procurou 

impedir a Câmara de contratar este mesmo ROC dizendo que não era necessário e que não 

ditava da lei a obrigatoriedade da Câmara ter um Revisor Oficial de Contas. Referiu que foi 

por esse motivo, que embora já se tivesse feito a contratação, que os serviços da câmara não 

se apercebendo que era necessário a deliberação da Câmara Municipal fizeram uma paragem 

no processo, evitando assim gastos de dinheiro desnecessários. Referiu que é lamentável que 

o Senhor Presidente tenha conhecimento desta situação e ainda assim todos os anos a repita 

quando sabe que os serviços técnicos e a Dr.ª Marilene não forneciam os elementos, a não ser 

que os mesmos serviços e a Dr.ª Marilene estivessem de má-fé e já tivessem algum pacto com 

o Senhor Presidente que prejudicasse o anterior executivo. Disse que não quer acreditar nisso 

e que quer acreditar que os serviços técnicos estavam de boa-fé e que de facto tiveram 

receio desta Assembleia Municipal não aprovar. Referiu que infelizmente o senhor Presidente 

todos os anos fala a mesma coisa porque não consegue justificar a sua inércia e a sua falta de 

trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 De seguida interveio o Senhor Presidente da Câmara que disse que iria ler o parecer 

do ROC, o qual, depois de um ponto de enquadramento legal, menciona o seguinte: “No ato 

de adjudicação, manifestámos à Senhora Presidente a nossa anuência ao seu desejo de 

iniciarmos imediatamente o trabalho de auditoria tendo como objetivo o cumprimentos de 

todos os prazos legais e obter conclusões de auditoria em tempo útil e correção de eventuais 
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situações detetadas não conformes com as normas. Em consequência, dirigimos aos serviços 

da Câmara logo na manhã de 1 de agosto o nosso pedido de elementos para planeamento da 

auditoria. Em 9 e 16 de agosto, recebemos duas respostas parciais ao nosso pedido e ao 

constatarmos as dificuldades dos serviços para responder em tempo útil às nossas solicitações 

e a não existência na câmara de rotinas de elaboração de demonstrações financeiras 

intercalares necessárias à emissão do nosso parecer, anunciamos por carta de 22 de agosto, a 

nossa intenção de desenvolvermos procedimentos adicionais destinados a suprir a referida 

falta. Em face da pressão de calendário, já por nós percecionada quando em 1 de julho, 

perante o tempo decorrido sobre a proposta de adjudicação publicada pelo júri do concurso, 

solicitámos brevidade na adjudicação e apesar de não possuirmos todos os elementos 

necessários a uma realização eficiente do trabalho de campo, agendamos o referido trabalho 

que decorreu no dia 29/08, 30/08 e 02/09 através de quatro técnicos deslocados nas vossas 

instalações com o intuito de ultrapassar as limitações de informação existentes.” ---------------  

Referiu ainda as lamentações que o ROC faz acerca da situação no ponto 8 e 

menciona que no ponto 9 acrescentam que não têm conhecimento de ter sido dado 

cumprimento ao disposto no n.º 2 do art.º 48 da Lei n.º 2/2007 de 15 de janeiro e informa que 

a Assembleia Municipal tem poder de nomeação do auditor.  -----------------------------------------  

Por fim informou que face ao exposto e dirigindo-se à Senhora Deputada Fátima 

Ramos, o ROC emitiu a declaração de impossibilidade de emissão de parecer porque a 

Senhora Deputada, Presidente à época, não quis prestar a informação que o ROC pretendia 

porque havia muros de execução orçamental e da realidade da situação financeira da 

autarquia que a senhora queria esconder. -----------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento do Parecer sobre a posição financeira do 

Município, em 30 de junho de 2016, da empresa "LCA - Leal, Carreira e Associados SROC". -----  

Ponto 17 - Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal. Deliberação de Câmara de 22 

de setembro de 2016 -------------------------------------------------------------------------------  

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

da Câmara que referiu que a proposta apresentada já foi aprovada por unanimidade na 

Câmara Municipal e na sequência de uma necessidade identificada pelos serviços na área da 

educação, será incluído mais um posto de trabalho para a carreira categoria de Assistente 

Operacional e que tudo o resto se mantém. ---------------------------------------------------------------  

Salientou que em termos de Orçamento para 2017, será presente uma proposta de 

Mapa de Pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o “Ponto 17 - Primeira Alteração 

ao Mapa de Pessoal de 2016.” --------------------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 30-09-2016  
Nº 4  

33 

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

Administrativo, o Deputado Fernando Ferreira Araújo e o Deputado José Alexandre, 

comunicaram o seu impedimento no Protocolo de atribuição de subsídio à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo para apoio à aquisição de VFCI, 

por fazerem parte da direção. -------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do previsto no n.º 4 do art.º 70.º a Assembleia Municipal, reconheceu a 

existência do respetivo impedimento e declarou-o. -----------------------------------------------------  

Ponto 18 - Protocolo de atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo para apoio à aquisição de VFCI. 

Deliberação de Câmara de 22 de setembro de 2016 ----------------------------------------  

De seguida interveio o Senhor Presidente de Câmara que referiu que esta proposta 

prende-se com a aquisição de um Veiculo Florestal de Combate a Incêndios e que a indicação 

que tem do comando é de que a necessidade era de duas viaturas. Disse que está em marcha 

uma candidatura a fundos comunitários mas que não tem ainda conhecimento do resultado. 

Informou que atendendo a que se trata de uma viatura que vai servir os Bombeiros de Miranda 

do Corvo ao longo de vários anos, o que se propõe é que se aprove o protocolo o qual 

corresponde a um investimento significativo e a um esforço financeiro da autarquia na área 

da proteção civil e que se traduz num investimento na ordem dos 142 mil euros, a pagar em 

cinco anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o “Ponto 18 - Protocolo de 

atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do 

Corvo para apoio à aquisição de VFCI.” --------------------------------------------------------------------  

Ponto 19 - Lançamento da Derrama a cobrar no ano de 2017. Deliberação de 

Câmara de 22 de setembro de 2016 -------------------------------------------------------------  

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

de Câmara que informou que a proposta contempla uma novidade. A novidade é a 

incorporação do ponto de vista dos empresários, no entanto também é positivo para o 

município uma vez que se trata de um incentivo que se traduz na redução de receita. 

Informou que além dos incentivos que já existiam anteriormente, referentes à não aplicação 

de taxa de Derrama para as empresas que tenham um volume de negócios até 150.000 euros, 

ou isenção durante três anos as empresas que criem três novos postos de trabalho, a novidade 

é a redução de 1,5% para 1% (valor que tem sido dos mais baixos desde que se aplica a taxa 

de Derrama em Miranda do Corvo) a aplicar nas poucas empresas que não estão isentas. -------  
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Por fim sugeriu que nos próximos anos quer a Câmara Municipal, quer a Assembleia 

Municipal, fizessem um esforço no sentido de reduzir gradualmente a taxa de Derrama e 

eventualmente eliminá-la por completo. ------------------------------------------------------------------  

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

Ramos que disse que ao nível do marketing o Senhor Presidente é muito bom. Disse que a 

oposição criticou a taxa da Derrama, posteriormente tomaram posse e aumentaram a taxa e 

agora baixam para os níveis de 2012 dizendo ainda que no futuro é bom que deixe de haver 

taxa de Derrama. Referiu que embora não sabendo ainda quem são os candidatos das 

próximas eleições, mas supõe que o Senhor Presidente está a contar em perder pois o seu 

discurso é de oposição. Referiu que sempre manteve a posição de que as empresas com 

volume de negócios até 150.000 euros deveriam ser isentas e que em relação às grandes 

empresas, na sua opinião, deveriam pagar mais, nomeadamente os bancos e outros. ------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado José Mário Gama que declarou que 

a bancada do Partido Socialista se congratula com esta redução da taxa da Derrama. Referiu 

que a Deputada Fátima Ramos fala do discurso do Senhor Presidente, pelo que lhe deu os 

parabéns pois temos um Presidente que promove o marketing. Continuou referindo que 

quando o Senhor Presidente refere que se devia baixar a taxa para um patamar zero, claro 

que se refere apenas a se as condições o permitirem. --------------------------------------------------  

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

Cardoso que referiu que na sua opinião realmente se trata de uma operação de marketing 

uma vez que em 2017 haverá eleições autárquicas e provavelmente esta redução da taxa de 

derrama não será completamente inocente. Informou que ainda assim, a bancada da CDU iria 

votar favoravelmente uma vez que houve uma descida e não um aumento. Informou ainda 

que a posição da bancada da CDU é a de que num concelho que tem muito pouca indústria, 

tem muito poucas empresas e todos sabem que os parques industriais estão desertos, a 

derrama deveria ser zero. Referiu que todos sabem que as taxas são necessárias, mas que o 

caminho deveria ser o zero. Disse ainda que perante a posição do executivo nos anos 

transatos e designadamente o ano passado, na opinião da Senhora Deputada estamos perante 

uma operação de charme, mas que no entanto, é uma operação de charme que beneficia as 

empresas e que esperam que se consiga atrair mais algumas e portanto irão votar 

favoravelmente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o “Ponto 19 - Lançamento da 

Derrama a cobrar no ano de 2017.” -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 20 - Fixação da participação variável no IRS a vigorar em 2017. Deliberação 

de Câmara de 22 de setembro de 2016 ---------------------------------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente de Câmara, 

que informou que a presente proposta (aprovada na Câmara Municipal por maioria) é 

semelhante à do ano anterior, quer em termos de fundamentação, quer em termos de valor 

proposto, ou seja, 5% (o máximo possível). Recordou que a alocação da receita será para o 

fundo de emergência social, com uma dotação de 50.000 euros, para os Bombeiros 

Voluntários e para outras medidas que se mostrem necessárias, nomeadamente para o reforço 

de transferências para investimentos e funcionamento de associações e coletividades 

desportivas e culturais, bem como para os investimentos necessários em património que é 

importante preservar e reabilitar, nomeadamente das Fábricas das Igrejas. Informou que são 

investimentos que têm vindo a ser apoiados e que estão inclusivamente sinalizados para o 

próximo ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------     

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

informou que a bancada da CDU iria votar contra a proposta apresentada. Disse que ouvia 

sempre com muita atenção as explicações do Senhor Presidente, disse saber que a taxa de IRS 

é muito importante para o Municipio, mas numa altura em que começa a haver uma certa 

diminuição da crise, mas em que as famílias ainda se encontram extraordinariamente 

sobrecarregadas, era necessário existir uma pequena diminuição. Referiu que o facto da 

Câmara propor o limite máximo permitido por lei (5%), na opinião da Deputada Celeste 

Cardoso é excessivo pelo que irão votar contra a proposta apresentada.----------------------------  

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

que referiu que o ideal seria não termos a taxa de IRS, mas a bancada do Partido Socialista irá 

votar favoravelmente. Mencionou que os 5% propostos, ainda assim é o mais justo. Informou 

que na sequência de um estudo feito, a maior parte das famílias mirandenses, nem sequer 

paga IRS (cerca de 70%), pelo que em nada irão ser afetados. Informou que apenas 3 em cada 

10 famílias irá pagar alguma coisa de IRS. Continuou fazendo uma crítica à Dr.ª Celeste 

Cardoso, no sentido de que se deveria procurar distribuir a riqueza ir buscando aos que têm 

mais para distribuir pelos que têm menos. Disse que do ponto de vista da justiça deste 

concelho, lhe parece a mais ajustada. ---------------------------------------------------------------------       

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

referiu que existem impostos diretos e impostos indiretos. Disse que o IRS é dos impostos 

diretos mais justos que existem, pois paga mais quem recebe mais e que ainda existem 

escalões, o que significa que as pessoas vão pagando à medida dos seus rendimentos, 

contrariamente aos impostos indiretos em que todos pagam o mesmo. Continuou referindo 

que na sua opinião, se a situação financeira da autarquia o permitisse, deveria tentar-se 

captar pessoas para residir no concelho, sendo que uma das medidas que se poderia utilizar 
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seria mostrar que em Miranda se paga menos IRS do que noutros concelhos vizinhos. Disse que 

seria certamente um fator diferenciador positivo, pelo que na sua opinião, à medida que a 

situação financeira do município for melhorando certamente se chegaria a um patamar em 

que esta situação era possível. Referiu que infelizmente o Senhor Presidente achou que não 

deve existir beneficio para as famílias, mas que a bancada que lidera acha o contrário, pois 

na opinião da Deputada, mesmo as famílias que pagam IRS deveriam ter um estímulo e um 

incentivo, o que seria também um sinal de que a autarquia era amiga das famílias. Disse que 

tal como está a fazer com as empresas, também poderia fazer com as famílias e incentivar a 

virem viver para Miranda pelo facto de pagarem menos impostos. Disse que dado que a 

postura da bancada não é essa, irão também votar contra. Disse que os fundamentos da 

proposta são maus argumentos, uma vez que a Câmara recebe verbas de outras formas e por 

conseguinte se quer apoiar essas instituições, o deve fazer com as verbas que recebe, 

nomeadamente por parte do Estado e não ir buscar verbas às famílias para dar às instituições 

por mais meritosas que essas instituições sejam. Referiu que Miranda é uma terra de gente 

solidária e de gente que tem vontade de colaborar e que se as famílias sentirem que têm 

dinheiro que lhes permita colaborar, as próprias famílias colaborarão com essas instituições. -   

Por fim disse que não é necessário uma Câmara centralista que vai buscar dinheiro às 

famílias para depois dar às instituições. Disse que isso é errado e que a Câmara com as suas 

receitas deve gerir da melhor forma, nomeadamente poupando nas contratações que faz com 

advogados e outros, pagando e poupando juros como está a fazer com as Águas do Centro e 

ajudar as famílias. Informou que a posição da sua bancada é esta e que irão votar contra. -----    

O Senhor Presidente da Câmara voltou a usar da palavra para informar que a posição 

do Deputado José Mário Gama está em consonância com a proposta apresentada. Disse que 

ideologicamente estava surpreso com a posição da bancada da CDU, uma vez que o que está 

em causa é cobrar 5% do IRS, que se traduz numa receita da Câmara Municipal, sendo que dos 

70% da receita de IRS, 10% provém dos rendimentos das famílias e que estas são quem tem 

mais património, ou seja classe média/alta. Disse que quem tem salários mínimos não paga 

IRS e que mesmo para quem paga IRS não é quase nada. Referiu que já a posição da bancada 

de direita não o surpreende pois o que querem é beneficiar quem tem mais posses para 

depois penalizar as outras famílias. -------------------------------------------------------------------------  

Recordou que a propósito do IMI, a Câmara anterior tinha uma proposta engraçada, 

que era dar 20% do IMI a quem arrendava apartamentos, ou seja, as pessoas que tinham 

muitos apartamentos para arrendar em Miranda pagavam menos 20% de IMI. Disse que quem 

tem muitos apartamentos para arrendar significa que tem muito património, pelo que tem 

que pagar os impostos devidos. ------------------------------------------------------------------------------     
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A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com 10 votos contra dos Deputados da 

Coligação do PSD-CDS/PP e dos Deputados da Coligação Democrática Unitária e os votos 

favoráveis dos Deputados do Partido Socialista, o “Ponto 20 - Fixação da participação variável 

no IRS a vigorar em 2017.” ------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 21 - Fixação das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 

2017. Deliberação de Câmara de 22 de setembro de 2016 --------------------------------  

De seguida interveio o Senhor Presidente da Câmara que referiu que a proposta foi 

aprovada na Câmara Municipal e prevê a aplicação da taxa mínima no caso dos prédios 

urbanos (0,3%) e 0,8 para prédios rústicos. Disse que se poderia pensar em aplicar uma taxa 

superior pois estariam a taxar o património, contudo disse que não se podem esquecer duas 

coisas: a primeira é a de que há muitas famílias que têm as suas casas, adquiridas com muito 

esforço, muitas ainda a serem pagas a instituições bancárias e que infelizmente até estão 

desempregados. Referiu que também se trata de uma medida de atratividade para aquisição 

de habitação e fixação de residência no nosso concelho. Recordou que poucos municípios na 

região aplicam a taxa mínima de 0,3%. Disse que no ano em curso e só para dar dois exemplos 

de concelhos vizinhos: Lousã – 0,4%; Vila Nova de Poiares – obrigado a aplicar 0,5%. Disse que 

isto quer dizer que este ano, em Miranda do Corvo quem tiver um imóvel que pague 300 euros 

de IMI, na Lousã pagará 400 euros e em Vila Nova de Poiares 500 euros. Referiu que além 

disso, e à semelhança do ano anterior, embora a taxa fosse igual a 2014 e 2015, aplicaram o 

incentivo à natalidade, tendo em conta o coeficiente de redução e o número de dependentes 

e que no ano anterior foi aplicada em função do número de dependentes. Disse que o código 

do IMI mudou e são valores fixos em função de ser um ou mais dependentes e que tal irá 

significar uma redução maior do IMI pelos valores em causa, principalmente em Miranda do 

Corvo onde os imóveis estão avaliados por valores mais baixos do que nas grandes cidades. 

Disse que à semelhança do que já há em termos de execução de receita do IMI que já é 

inferior à do ano anterior (o que quer dizer que os Mirandenses pagaram menos IMI) no ano 

seguinte haverá ainda mais redução. -----------------------------------------------------------------------     

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

Mário Gama que mostrou intenção de contrapor o que a Deputada Fátima Ramos refe que este 

executivo não é amigo das famílias, uma vez que com a taxa de IRS proposta não se incentiva 

as famílias a fixarem residência em Miranda. Questionou que se esta Câmara não é amiga das 

famílias, então o que é e deu exemplos: aplicou o mínimo na taxa de IMI, reduziu 20, 40 ou 70 

euros por filhos ou dependentes a cargo, retirou o incentivo a quem tinha prédios urbanos 

arrendados. Na opinião do deputado José Mário Gama, não existe Câmara mais amiga das 

famílias. Por fim agradeceu a posição do executivo e aplaudiu as propostas. ----------------------  
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De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos 

Marta que referiu ir votar favoravelmente a proposta apresentada, por outro lado refere que 

não gostou da postura do Senhor Presidente quando referiu que sabia que havia sempre uma 

crítica. Disse que naturalmente que o Senhor Presidente sabe sempre que pode haver criticas 

e que como estão na casa da democracia, naturalmente terá de se sujeitar as criticas se elas 

surgirem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Cardoso que referiu, para descansar o Deputado José Mário Gama e o Senhor Presidente, que 

as questões ideológicas do PCP sobre o IRS estão completamente intactas. Disse que o PCP 

considera e sempre considerou, referindo que apesar de não ser filiada, acompanha 

completamente o PCP na interpretação e na defesa que faz do IRS ser um imposto direto mais 

justo. Referiu que a sua intervenção foi extraordinariamente mal interpretado e que às vezes 

só interessa ouvir aquilo que é conveniente, esquecendo que os deputados votam a favor 

quando têm que votar a votar, tendo inclusivamente votado muitas vezes a favor a 

apresentação das propostas. Referiu ainda que o vão continuar a fazer tal como é intenção na 

proposta do IMI. A senhora Deputada diz que referiu que também estas famílias, que são os 

tais 10% que o Senhor Presidente refere, os quais residem no município, referindo-se a ela 

própria e à sua família alegando que poderia residir em Coimbra mas optou por residir em 

Miranda, e por conseguinte é aqui que paga os seus impostos. Referiu que o que quis dizer é 

que também estas famílias que têm suportado a grave crise deste país através do pagamento 

dos impostos desde 2011, tinham o direito de ver um bocadinho desagravado a parte do IRS. 

Disse que ao ser fixado no máximo é extraordinariamente injusto. Chamou a atenção para o 

facto de não haver comboio, que as pessoas não têm meios de transporte e que 

consequentemente as famílias ponderaram mudar para Coimbra e que as que puderam 

mudaram mesmo. Na opinião da Senhora Deputada, esta seria uma forma de atrair pessoas 

para o concelho, ou seja, se o IRS descesse. Referiu que a manter-se no máximo parece, 

neste momento, prejudicial. ---------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao IMI, a Senhora Deputada referiu concordar com a proposta, 

designadamente e no que tange aos prédios urbanos ser fixado no mínimo e portanto irão 

votar a favor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim referiu que as questões ideológicas mantém-se perfeitamente intactas. --------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o “Ponto 21 - Fixação das taxas de 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 2017.” ---------------------------------------------  

De seguida a Deputada Fátima Ramos solicitou o uso da palavra para apresentar a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------------------------------  
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“Esta bancada vota a favor a fixação das taxas mínimas de IMI, dado que esta postura 

está coerente com aquilo que sempre foi a posição da Câmara do PSD, isto é, no tempo da 

Câmara do PSD, as taxas que vigoravam eram as taxas mínimas previstas na legislação. --------   

Depois, tínhamos de facto um incentivo que era o incentivo ao arrendamento, o qual 

estava previsto na legislação e que sempre foi aprovado nesta Assembleia Municipal e 

tínhamos também o agravamento da taxa para as pessoas que não recuperavam os seus 

imóveis tendo possibilidades financeiras para isso. Chegámos ainda a dar incentivos àqueles 

que faziam obras de recuperação nos seus imóveis. -----------------------------------------------------   

Era isto que a Lei nos permitia e era isso que nós aplicávamos na própria legislação. --  

Mas mais uma vez os senhores que tanto criticavam as medidas do executivo anterior, 

agora, elogiam as mesmas medidas e já dizem que o concelho é um concelho amigo das 

famílias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao IRS, de facto há aqui uma deturpação de factos, porque nós 

continuamos e somos livres de continuar assim e esta Câmara deveria dar o exemplo e deveria 

cobrar menos IRS às famílias. Era uma ajuda que davam e conseguiam captar famílias, mesmo 

que fossem ricas, para viver no nosso concelho, pois se escolhessem Miranda para viver 

movimentava mais o comércio local, a indústria, etc.” -------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado João Branco, tendo apresentado a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------------------------------  

“Em relação à Fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis, quero dar os parabéns ao 

executivo camarário pela medida, pois de facto é uma medida que folga as famílias 

economicamente, dá-lhes alguma liquidez e atrai moradores para o nosso concelho. ------------  

Não posso deixar de comentar a declaração da Deputada Fátima Ramos quando diz 

que aprova este ponto por coerência política do executivo anterior e não posso deixar de me 

pasmar quando votaram contra o ponto vinte e durante o último mandato a taxa aplicada foi 

sempre a taxa máxima, à exceção do ano 2012 que foi cobrado em 2013. Portanto se em doze 

anos cobrámos sempre a taxa máxima e apenas no último ano, sabe-se lá porquê, fomos 

cobrar uma taxa abaixo dos 5%, julgo que se formos coerentes e se o argumento de usarmos a 

coerência em relação à política do executivo anterior é aplicável neste ponto, então também 

deveria ter sido aplicada no ponto vinte.” -----------------------------------------------------------------  

Ponto 22 - Revogação parcial de deliberação de câmara de 15.12.2011 e da 

Assembleia Municipal de 23.12.2011. Requerimento n.º 13969/2016 de Maria 

Edite Antunes Caetano e Fernando Jorge Antunes Rodrigues. Deliberação de 

Câmara de 22 de setembro de 2016 -------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente de Câmara 

que informou que a proposta apresentada já foi aprovada na Câmara Municipal, tal como 

consta do processo, por maioria e já tinha sido objeto de deliberação neste órgão ainda no 

mandato anterior e diz respeito a uma permuta de um terreno na Zona Industrial com um 

outro terreno que os proprietários receberiam em permuta. Informou que se trata de uma 

área de 1658,5 m2a que na altura foi atribuído um valor de 5.000 euros, no entanto os 

proprietários abdicavam de receber, mas que receberiam em troca 138 m2 de terreno que é 

da Câmara Municipal. Informou que tudo foi devidamente aprovado quer na Câmara 

Municipal, quer na Assembleia Municipal todavia, terá existido uma divergência em termos 

daquilo que foi deliberado e daquilo que era a vontade dos proprietários no que toca a uma 

serventia. Disse que os 138 m2 que os proprietários e agora requerentes receberiam da 

Câmara Municipal iria ser uma serventia, não só para eles, mas também para os outros 

confinantes. Informou que o que vieram agora requerer, é que a deliberação da Câmara 

Municipal e da Assembleia Municipal seja revogada nesta componente dos 138 m2 que a 

câmara cede em permuta única e exclusivamente para serventia. Informou que se trata de 

uma revogação parcial da deliberação no que respeita à constituição da serventia. Informou 

ainda que os 138m2 situam-se em zona urbana e os outros em zona industrial. -------------------  

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

informou discordar desta alteração. Na sua opinião, existe um claro favorecimento das 

pessoas envolvidas e não se pode comparar o terreno deles no Barroco com o terreno que 

estamos a fazer a permuta. Disse que compreendia que eventualmente esta família não 

queira partilhar essa serventia com as outras pessoas e que em nada contribuem para a 

mesma, pelo que sugeriu que a Câmara pague os 5.000 euros tal como pagou aos outros 

proprietários e continue com o terreno da Câmara. Disse que o terreno da Câmara é um 

terreno extremamente útil e que com menos esta parte estaremos a prejudicar o terreno da 

Câmara Municipal. Referiu que em termos de instrumentos de ordenamento está prevista uma 

rua do outro lado deste terreno e que estaremos a amputar o terreno de uma fração. Disse 

que poderia concordar com a amputação desta fração se com essa amputação também 

beneficiasse todos os outros moradores que confinam com esse terreno, mas que para 

beneficiar apenas um morador, a permuta é injusta para a Câmara Municipal e para o 

interesse público e por isso irá votar contra. Na sua opinião a Câmara deverá pagar às 

pessoas, tal como o fez às outras pessoas que tinham os terrenos no mesmo local. ---------------  

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

questionou o que mudou ao fim de cinco anos nesta permuta e nesta doação. Referiu que não 

é ao fim de cinco anos que se vem mudar alguma coisa. -----------------------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Celeste Cardoso que 

referiu não ficar totalmente esclarecida com a documentação disponibilizada. Disse que 

analisou com atenção e parece-lhe que pode existir efeitos jurídicos decorrentes de situações 

de facto que os Deputados desconhecem pelo que irão votar contra a proposta apresentada. 

Disse que os Deputados da CDU irão abster-se pois não têm um conhecimento profundo da 

situação nem dos efeitos que já lhe estão subjacentes. ------------------------------------------------  

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

de Câmara que informou que este processo foi conduzido pelo anterior executivo e tem a ver 

com uma permuta que os proprietários de um terreno na Zona Industrial fizeram com um 

pequeno terreno. Disse que o que ficou deliberado, era que os 138 m2 eram para benefício 

dos proprietários que dão o terreno para a Câmara, mas que também constitui serventia para 

terceiros. Informou que se trata da revogação parcial da deliberação de Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal no que toca à serventia para terceiros. Referiu ainda que este processo 

surge na sequência de um requerimento entregue pelos proprietários. Informou ainda que na 

altura a escritura de permuta não foi feita pois existia esta divergência. ---------------------------     

A Assembleia Municipal, aprovou por maioria com três abstenções dos Deputados da 

Coligação Democrática Unitária e do Deputado Lídio Gonçalves, sete votos contra dos 

Deputados da Coligação do PSD-CDS/PP e catorze votos a favor dos Deputados do Partido 

Socialista, o Ponto 22 - Revogação parcial de deliberação de câmara de 15.12.2011 e da 

Assembleia Municipal de 23.12.2011. Requerimento n.º 13969/2016 de Maria Edite Antunes 

Caetano e Fernando Jorge Antunes Rodrigues. ------------------------------------------------------------  

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

apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------------------  

“Não sou jurista, mas considero que a alteração desta votação, significa um claro 

favorecimento para a família em detrimento do interesse público. Parece-me que aquele 

terreno vale mais do que o terreno com o qual estamos a permutar e que o prejuízo para o 

interesse público vai ser maior com esta alteração, isto é, o interesse público vai ser 

prejudicado e por conseguinte recordo aqui que sugeri aqui que se a autarquia quisesse fazer 

uma alteração, deveria propor ao proprietário que ao invés de fazer permuta, a compra do 

terreno pelo mesmo valor que adquiriu aos restantes ou até fazendo uma avaliação do terreno 

e pagando o justo valor. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 23 – Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Deputado Paulo Silva 

que, depois de cumprimentar todos os presentes, referiu que Miranda do Corvo está a 

padecer por falta do meio de transporte em ferrovia. Disse que é urgente a reposição desse 
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meio de transporte, ou seja, que faça o trajeto entre Serpins e Coimbra, o qual poderá ser a 

alavanca que o Concelho precisa para voltar ao crescimento. Sobre a realização de um novo 

estudo, espera que seja o último a ser solicitado, que o mesmo seja apresentado o mais 

rápido possível e após a entrega do mesmo que seja apresentada uma proposta, pelo menos 

para que esta Assembleia possa, pela primeira vez, discutir uma solução para o Ramal da 

Lousã. Solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que tente obter informação sobre a previsão 

de entrega do referido estudo e que, com a proximidade que tem com o Governo, consiga 

forçar uma solução, salientando que ainda acredita numa solução para o Ramal da Lousã, seja 

ela qual for. -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

De seguida informou que teve conhecimento que Coimbra teve um crescimento a 

nível de turismo de cerca de 300%, embora se depare com um problema que reside na fixação 

dos turistas, isto é, os turistas permanecem poucos dias. Assim, é da opinião que se deveria 

criar uma parceria de forma a encaminhar alguns desses turistas para o nosso Concelho, para 

conhecerem o que de bom temos, quer a nível gastronómico, quer a nível cultural e também 

ao nível da natureza. Referiu que a criação dessa parceria seria benéfica para ambos os 

Concelhos, pois a vinda dos turistas a Miranda do Corvo iria trazer mais movimento ao nosso 

comércio e a fixação dos turistas mais tempo na região. -----------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Deputado José Taborda 

que, no seguimento da intervenção do Deputado Paulo Silva, esclareceu que não é Coimbra 

que tem que trazer os turistas a Miranda do Corvo, mas sim a Região de Turismo do Centro 

que tem que vir à procura do interior e perceber que o interior tem muito valor patrimonial, 

de natureza e ambiental. Sendo atualmente uma região servida por excelentes acessos 

rodoviários frisou que tanto os empresários da área turística, como as empresas de transporte 

e mesmo as autarquias locais devem tentar sensibilizar a Região de Turismo do Centro. --------  

Relativamente ao ponto em discussão, começou por lembrar que foi proposto numa 

Assembleia Municipal, já nesta legislatura, a realização de uma Assembleia Extraordinária em 

que o tema seria apenas o “Ramal da Lousã”, sendo que na altura foi decidido o adiamento 

da mesma. Sobre o último estudo solicitado, mencionou que ouviu que não é mais um estudo, 

mas sim a conclusão do estudo iniciado pelo Governo do Passos Coelho, a que o atual Governo 

solicitou esclarecimentos a nível de sustentabilidade, de valor económico, de segurança e de 

percurso. Informou que todas estas questões foram debatidas na última reunião do 

movimento cívico, lamentando a falta de participação dos eleitos locais, sendo que os únicos 

presentes era o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal da Lousã e além de si estavam os 

Deputados Carlos Marta e Lídio Gonçalves. Realçou que deixou de ver as forças políticas, 

nomeadamente o Bloco de Esquerda, que até é parceiro deste Governo e que apoiou na 
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altura, na Assembleia da República, a execução das obras, considerando-a uma obra 

prioritária. Corroborou a opinião do Deputado Paulo Silva de que andamos todos meios-

adormecidos e que não entende como é que na rúbrica do Portugal 2020, estes fundos não 

comtemplam sistemas rodoviários e se continua a insistir no sistema BRT. Também informou 

que teve conhecimento que numa das últimas reuniões, realizadas em Coimbra, se propôs a 

retirada do troço entre Lousã e Serpins, com a oposição imediata da vereação da Câmara da 

Lousã, como não podia deixar de ser. Para terminar, propôs a realização de uma Assembleia 

Extraordinária sobre este tema, agora que se está numa época decisiva, segundo palavras do 

Senhor Vice-Presidente da Câmara da Lousã. -------------------------------------------------------------  

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

Cardoso que começou por pedir desculpa pela não elaboração do texto/carta, de que ficou 

encarregue na ultima Assembleia em que esteve presente, após a apresentação de proposta 

da CDU e aprovada por unanimidade, relativa a este assunto e que deverá ser enviada aos 

nossos governantes. Mencionou que este assunto anda um bocado esquecido pelo que é 

necessário relançar este tema. Para isso apresentou uma proposta que consiste, no 

Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, organizar um concurso de elaboração, por 

parte dos alunos do ensino básico, de uma carta a ser posteriormente assinada por todos os 

alunos e enviada aos nossos governantes.  -----------------------------------------------------------------  

De seguida passou a ler um exemplo do texto a enviar:  --------------------------------------  

“Senhor Primeiro Ministro (ou outros Governantes) --------------------------------------------  

Vivo em Miranda do Corvo onde nasci. ------------------------------------------------------------  

Cresci a ouvir o apito do comboio que nos transportava para Coimbra, eu para estudar 

e os meus pais para trabalhar. -------------------------------------------------------------------------------  

Também o meu avô e a minha avó utilizaram esse meio de transporte. -------------------  

Depois os Governantes prometeram o metro, arrancaram-se os carris e fizeram-se 

infraestruturas, designadamente as estações. ------------------------------------------------------------  

Passaram os anos e a antiga linha está abandonada, as estações e outras 

infraestruturas estão cheias de mato. ----------------------------------------------------------------------  

As populações abrangidas pela linha como Serpins, Lousa, Miranda do Corvo deixaram 

de ter o seu principal meio de transporte, o comboio. --------------------------------------------------  

Senhor Primeiro Ministro, tantos Governantes já prometeram uma solução e até ao 

momento continua tudo igual. -------------------------------------------------------------------------------  

Eu só quero o comboio para poder ir trabalhar e os meus filhos precisam dele para 

irem estudar e mais tarde trabalhar. -----------------------------------------------------------------------  

Podemos contar com a sua ajuda para voltarmos a ter o nosso comboio?------------------  
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Atenciosamente”. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que em relação à carta, desde o princípio que concordou com a proposta, 

nomeadamente no envio para o Governo (Primeiro-ministro, Presidente da República e 

Ministro das Infraestruturas) responsável por esta matéria. De seguida e para evitar divisões, 

propôs que em todos os sítios continuasse o comboio, no entanto o Senhor Primeiro Ministro e 

outros governantes já prometeram uma solução, mas continua tudo igual. De seguida leu a 

sua sugestão de alteração à carta apresentada pela Deputada Celeste Cardoso: “Eu já só 

quero que me reponham o comboio, ou outro sistema mais moderno sobre carris, elétrico, 

para poder ir trabalhar e os meus filhos precisam deste transporte em ferrovia para irem 

estudar e mais tarde trabalhar. Poemos contar com a sua ajuda para voltarmos a ter o nosso 

sistema de transporte em ferrovia na nossa linha?” ------------------------------------------------------  

Referiu que na sua opinião, em vez de se ser tão taxativa, utilizaria um transporte em 

ferrovia. Sugeriu ainda que a Câmara, imprimisse, distribuísse envelopes com selo e dava à 

direção das escolas e as escolas incentivavam as professoras e as crianças a fazerem também 

uma e que por outro lado, cada criança levava para casa a carta e o envelope para que os 

pais também mandassem, isto é, a criança faria uma na escola com a sua autenticidade e 

ajudada pelo professor e em simultâneo a mesma criança levava para casa para a mãe, para o 

pai, para os avós e com os envelopes com o mesmo número para que esses depois colocassem 

a carta no correio. Referiu que na sua opinião, o processo deveria começar nas escolas com a 

colaboração dos professores. Referiu que o papel da Câmara seria dar os envelopes e o texto.    

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

que referiu que na sua opinião o facto de ir haver mais um estudo dá ânimo porque se 

soubéssemos que não iria haver estudo nenhum desanimava mais ainda, pelo que ainda há 

uma chama acesa. Referiu que ainda vê alguma boa vontade em resolver a situação, no 

entanto pode não ser da forma como desejamos. Referiu que existem outras que fecharam e 

que estão abandonadas e que aqui ainda existe vontade de resolver. Disse que concorda 

plenamente com a Deputada Fátima Ramos. Disse que quando a Deputada falou nas crianças 

também concorda plenamente com isso até porque crianças com cinco/seis anos não sabem o 

que é o comboio, ouvem falar mas não sabem. Disse que na sua opinião, deveríamos passar 

para as gerações mais jovens para que percebam a importância que teve para nós todos. 

Referiu que este trabalho, do ponto de vista didático, não é só importante do ponto de vista 

do envio das cartas, mas também sobretudo cultural para que as crianças se apercebam da 

importância que tinha para nós este meio de transporte que hoje não temos e que nos foi 

roubado. Disse que se pode deixar alguma liberdade às crianças e professores, que 
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inclusivamente podem até fazer desenhos. Disse ainda que na sua opinião de deveria abranger 

também todos os concelhos vizinhos. -----------------------------------------------------------------------    

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que na sua opinião deveria 

existir uma comissão e designar as funções de cada um. -----------------------------------------------    

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta da Deputada Celeste 

Cardoso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida interveio o Presidente de Câmara que referiu que devemos estar unidos 

na conquista deste sonho e devemos continuar a acreditar e por isso não se deve estar a 

alimentar polémicas político/partidárias. Recordou que o anterior governo não conseguiu a 

elegibilidade do projeto no Portugal 2020 e que agora na reprogramação do quadro 

comunitário (por isso a necessidade do estudo do LNEC ser concluído até final de dezembro, 

janeiro mais tardar) para se conseguir o financiamento para o projeto. Referiu que todos nós 

ambicionamos, desejamos e exigimos que seja uma solução sobre carris. O Senhor Presidente 

entende que esta iniciativa é importante, assim como outras que se possam vir a realizar e 

que em sede própria será analisado o resultado desse estudo e a proposta. Referiu que a sua 

posição já é conhecida e que basicamente é igual à dos senhores Deputados. Quanto à 

despesa das cartas, referiu que a Câmara terá disponibilidade para fornecer os envelopes bem 

como os meios necessários para o envio dessa correspondência. --------------------------------------  

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

referiu que não fez politiquices nem defendeu o anterior governo, mas factos são factos e foi 

o governo antes do anterior que iniciou a obra na linha e que a interrompeu. Referiu que se 

não conseguem dinheiro de fundos comunitários, foi o Governo que estragou e as pessoas não 

têm culpa disso. Disse que o Governo, assim como muitas vezes arranja dinheiro para 

participar na banca, também deve arranjar dinheiro para colocar o sistema a trabalhar na 

linha, pelo menos entre Coimbra e Serpins. ---------------------------------------------------------------       

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

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

E sendo vinte e três horas e oito minutos, o Presidente da Assembleia Municipal, 

declarou encerrada a sessão, a qual se lavrou a presente ata que será previamente distribuída 

a todos os membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. ----------------------------  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

____________________________________________ 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 
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1.ª Secretária 

 

_____________________________________________ 

(Prof.ª Maria Etelvina Alves Fernandes Luís) 

 

A 2.ª Secretária 

 

____________________________________________ 

(Dr.ª Maria Madalena Canelas Simões Barbeiro) 

 

 


