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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 30-11-2016  

 

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

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

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

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

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

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.09.2016 -------------------------  

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

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

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

Ponto 5 - Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade da Autarquia, nos 

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

Ponto 6 - Documentos Previsionais para 2017 - Proposta de Orçamento - 

Deliberação camarária de 31/10/2016 ----------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Atribuição de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Semide para 

construção de Lar de Idosos - Deliberação camarária de 04/11/2016 -------------------  

Ponto 8 - Ramal da Lousã --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.09.2016 -------------------------  

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 
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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 João Manuel Correia de Carvalho, José Alberto Amado Domingos e a 

Deputada Verónica do Nascimento Simões, não participaram na votação da ata uma vez que 

não estiveram presentes na referida reunião. -------------------------------------------------------------  

Quando os trabalhos iam neste ponto, solicitou a integração nos trabalhos a Deputada 

Ivone Dias. A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a integração nos trabalhos da 

Deputada Ivone Dias. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos Santos, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, passou a ler a seguinte declaração: -----------------  

“Parabéns ao Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo que no passado dia 11 de 

novembro, hasteou a 8ª Bandeira Verde - Eco-Escolas, na Escola José Falcão. ---------------------  

A Bandeira Verde simboliza a preocupação e compromisso com a sustentabilidade, e 

reconhece o esforço e empenho revelado pela escola que ao longo do ano letivo trabalhou 

enquadrada nos princípios e missão do Eco-Escolas. -----------------------------------------------------  

Eco-Escolas é um programa internacional da "Foundation for Environmental 

Education", desenvolvido em Portugal desde 1996. Pretende encorajar ações e reconhecer o 

trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Miranda do Corvo é parceira das escolas do concelho na sua 

participação do programa Eco-Escolas, projeto que envolve todos os estabelecimentos de 

ensino, sem exceção, com o apoio e incentivo do Município. Desta forma, a Câmara Municipal 

felicita toda a comunidade escolar pela atribuição da bandeira verde a todas as escolas do 

concelho, reconhecendo assim o trabalho conjunto do Agrupamento de Escolas, professores, 

pais e alunos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Com o intuito de reconhecer o trabalho de todos os que contribuíram para tornar mais 

sustentável o dia-a-dia da escola e da comunidade, no passado dia 30 de setembro em Aveiro, 

foi realizada a Gala Eco-Escolas. Esta contou com o espetáculo de escolas e com a presença 

da Banda Xutos e Pontapés, terminando com a entrega da Bandeira Verde Eco-Escolas a cada 
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um dos estabelecimentos de ensino. O transporte para alunos e professores foi oferecido pela 

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

A Câmara Municipal apoia ainda financeiramente cada estabelecimento de ensino. 

Este apoio permite o pagamento da inscrição, bem como suporta outros gastos que sejam 

necessários para desenvolver cada projeto. O Município garante também um técnico 

responsável para acompanhamento de todo o processo. ------------------------------------------------  

O concelho de Miranda do Corvo está assim de parabéns, estamos todos mais ativos, 

empenhados e sensibilizados para a temática dos resíduos e todos nós trabalhamos por um 

futuro que se quer inclusivo, saudável e sustentável”. --------------------------------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, mencionou que a Escola de Godinhela irá ter 

uma nova vida, através do protocolo assinado pela Câmara Municipal e o ator Manuel Wiborg, 

que visa a cedência da escola para a criação de uma oficina de teatro. Referiu que estas 

iniciativas são importantes quer para a cultura e para o teatro, quer para as aldeias que a 

pouco e pouco vão ficando desertificadas. ----------------------------------------------------------------  

Referiu que é um motivo de orgulho, para os Mirandenses, o 2º lugar do Município em 

eficiência financeira entre os concelhos do distrito de Coimbra, e o 24º lugar entre os 308 

concelhos do País, na tabela de melhor índice de dívida total. Disse que estas posições 

refletem o resultado do enorme rigor financeiro e contenção económica que este Executivo 

tem imprimido à gestão autárquica e que tem permitido equilibrar as contas e reduzir 

significativamente a dívida. ----------------------------------------------------------------------------------  

De seguida apresentou o seguinte voto de louvor: ---------------------------------------------  

“Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo comemorou 

no passado mês de outubro os seus 70° aniversário. Vimos assim reconhecido o seu heroísmo, 

a sua organização, o seu desempenho, o seu elevado espirito de voluntário, a sua gestão de 

rigor, publicamente e externamente que foi manifestada sob várias formas na comunicação 

social, bem como num enorme e inequívoco apoio popular. As magníficas comemorações 

foram culminadas numa justa e orgulhosa notícia para todos nós na comunicação social que 

traduz um sentimento generalizado e oficial "Os Bombeiros de Miranda do Corvo é "Um 

exemplo para o Pais". Agora que as sirenes estão mais silenciosas, e para que a memória 

perdure, penso ser da mais elementar justiça que esta Assembleia manifeste em novo do Povo 

que representa, o merecido reconhecimento à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Miranda do Corvo. Propomos, ao Exmo. Sr. Presidente da Mesa, um voto de 

louvor em reconhecimento do exemplar desempenho em situações dramáticas como são o 

combate aos incêndios e a salvaguarda de pessoas e bens. Enaltecendo o valoroso trabalho de 
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todos os homens e mulheres que diariamente prestam serviço de excecionalidade à nossa 

comunidade zelando pela proteção da vida humana e do património. -------------------------------  

Pelo Grupo de Deputados do Partido Socialista -------------------------------------------------  

José Mário Gama (a)” --------------------------------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, solicitou que o voto de louvor exposto seja 

também subscrito pela bancada do PSD/CDS, enaltecendo o trabalho desenvolvidos pelos 

bombeiros voluntários de Miranda do Corvo. --------------------------------------------------------------  

Ainda neste ponto, a Deputada Celeste Cardoso, também solicitou que o voto de 

louvor também seja subscrito pela sua bancada. ---------------------------------------------------------  

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

Administrativo, o Deputado Fernando Ferreira Araújo, João Manuel Correia de Carvalho e o 

Deputado José Alexandre, comunicaram o seu impedimento, por fazerem parte da direção 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo. --------------------------  

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

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 a Deputada 

Fátima Ramos. A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a integração nos trabalhos 

da Deputada Fátima Ramos. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

começou por informar que a primeira parte da sua intervenção diz respeito ao Conselho da 

Comunidade. Lamentou que a convenção “Pensar e Agir em Saúde de Proximidade”, que 

estava agendada para o dia 27 de outubro, não se tenha realizado, perdendo-se assim uma 

oportunidade da comunidade conhecer as boas praticas realizadas pelas Unidades Funcionais 

que compõem o ACES PIN, apesar das dificuldades por que passam. Disse que de imediato 

solicitou o agendamento urgente de uma reunião ao Presidente da Comunidade para perceber 

os motivos que levaram ao cancelamento da convenção, não tendo ainda obtido resposta a 

esse pedido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lamentou a inércia demonstrada pela Administração Regional de Saúde do Centro, na 

assinatura do protocolo de cedência de viatura à Extensão de Saúde de Semide, por parte da 

União de Freguesias de Semide e Rio de Vide, prejudicando desta forma a prestação de 

cuidados e visitas domiciliárias efetuadas a partir das equipas de saúde desta extensão de 

saúde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal relativamente à avaria da 

viatura destinada à limpeza de fossas, tendo conhecimento que existe uma lista de espera a 

aguardar a realização dos trabalhos e deste modo gerando diversos transtornos aos munícipes. 

Mencionou que na passada semana foi abordado por uma residente dos Moinhos, que viu a sua 

garagem inundada de dejetos da sua fossa, tendo sido informada pelos serviços camarários da 

impossibilidade da realização do serviço de limpeza da sua fossa devido à inoperacionalidade 

da viatura em questão. Lamentou que isto se passe numa localidade que possui uma Etar, sem 

funcionar à mais de dois anos e com a construção do saneamento a espera de melhores dias. -  

Questionou também o Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre o cumprimento 

do protocolo assinado com o Clube de Empresários de Miranda do Corvo, do qual faziam 

parte: a cedência de uma sala no primeiro andar do Mercado Municipal e uma contribuição 

mensal no valor de 500,00 euros. ----------------------------------------------------------------------------  

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

que apresentou o seguinte voto de louvor: ----------------------------------------------------------------  

ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR -----------------------------------------------------------------  

CLUBE NÁUTICO DE MIRANDA DO CORVO ---------------------------------------------------------  

O Clube Náutico de Miranda do Corvo foi constituído em outubro de 2000, mas só 

iniciou as aulas em setembro de 2001. ---------------------------------------------------------------------  

O principal objetivo do Clube Náutico é ensino da natação. ---------------------------------  

Ao longo destes anos o clube tem formado atletas que têm conseguido excelentes 

resultados a nível regional e nacional. Este trabalho tem vindo a ser reconhecido, todos os 

anos, pelos sucessivos vereadores e deputados desta bancada. ---------------------------------------  

Nos dias 26 e 27 de novembro de 2016 realizou-se o Campeonato Nacional Clubes 3a 

Divisão, no Complexo Municipal de Piscinas de Abrantes, tendo o clube náutico atingido muito 

bons resultados, quer a nível individual quer a nível coletivo. ----------------------------------------  

De realçar os resultados da equipa feminina, constituída pela Marina Paz, Maria 

Neves, Mariana Ferreira, Maria Inês Ferreira e Sara Neves, que se sagrou vice-campeã e tendo 

assim ascendido à 2.a divisão Nacional. --------------------------------------------------------------------  

Felicitamos o trabalho desenvolvido pelo clube, treinadores, dirigentes e pais, quer 

na ocupação saudável das crianças do concelho, quer na formação dos atletas e não só em 

termos de resultados. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Face a este brilhante desempenho, ao trabalho desenvolvido e à grande dedicação 

demonstrada pelos atletas, treinadores, dirigentes e pais propomos que seja atribuído um 

voto de louvor ao Clube Náutico de Miranda do Corvo.--------------------------------------------------  

Paços do Município de Miranda do Corvo, 30 de novembro de 2016 -------------------------  
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Os Deputados da Coligação "Miranda Não Pode Parar". ----------------------------------------  

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

Simões, que apresentou o seguinte voto de louvor: -----------------------------------------------------  

“Voto de Louvor ao Clube Náutico de Miranda do Corvo. -------------------------------------  

O Clube Náutico de Miranda do Corvo é uma coletividade sem fins lucrativos do nosso 

concelho, completou recentemente 16 anos, a 13 de outubro, tem prestado um enorme 

serviço ao desporto do nosso concelho assim como na formação de jovens como atletas e 

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

No passado fim de semana, em Abrantes, voltou a fazer história pela excelente 

participação da equipa feminina do Clube. A competir na terceira divisão do campeonato 

nacional de natação, a equipa demonstrou a evolução da modalidade em Miranda e 

classificou-se num brilhante segundo lugar, entre 24 equipas, subindo desta forma à segunda 

divisão nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lembramos que ao conseguir este feito a equipa passa a integrar um lote muito 

restrito de equipas, dezasseis na segunda divisão e oito na primeira. --------------------------------  

A representar Miranda do Corvo estiveram: Mariana Paz, Maria Neves, Mariana 

Ferreira, Maria Inês Ferreira e Sara Neves. ----------------------------------------------------------------  

Face ao exposto proponho um voto de louvor à equipa feminina do Clube extensível à 

equipa técnica e dirigente.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Administrativo, o Deputado Rúben Fernandes, comunicou o seu impedimento na votação do 

Voto de Louvor do Clube Náutico, por fazer parte dos quadros 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. -----------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação os dois votos de louvor 

apresentados, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade. -----------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos Marta, que 

iniciou a sua intervenção informando da falta de visibilidade na estrada principal do 

Carapinhal, mais propriamente junta a mercearia e ao restaurante ali existentes, sugerindo 

de seguida a alteração da iluminação da rede pública ali presente, bem como nas aldeias do 

Concelho e também na área da Vila, para as lâmpadas amareladas, pois na sua opinião 

aumentam a visibilidade. -------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou à autarquia a limpeza do traçado do Ramal da Lousã, dentro da 

zona urbana de Miranda do Corvo, tendo conhecimento de queixas efetuadas por munícipes 

que habitam junto do mesmo, que já têm ervas e silvas a trepar os seus muros. Disse que 
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após a visita do responsável da proteção civil foram informados de que ainda não existia uma 

situação de perigo à saúde pública, sendo que iria ser pedido à Câmara Municipal a 

notificação da Metro -Mondego para efetuar a limpeza devida. Mencionou que a autarquia 

deveria realizar esta limpeza, que em sua opinião, não será dispendiosa, pois oficiar a Metro-

Mondego não irá produzir os resultados esperados. ------------------------------------------------------  

Para terminar, solicitou a regularização do trânsito na rua da Moita, no troço de 

estrada em frente à casa do Padre Daniel e que dá acesso à Fundação ADFP e ao Mercado 

Municipal, que especialmente às quartas-feiras é caótico, sugerindo a colocação de sinal de 

paragem proibida. Também solicitou que no mesmo troço seja equacionada a colocação de 

um lancil para delimitar e evitar que o terreno de amanho existente num dos lados vá 

engolindo a estrada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que após cumprimentar todos os presentes, informou que a sua intervenção será para 

destacar duas iniciativas da Câmara Municipal. A primeira iniciativa a destacar é a Academia 

Olímpica que decorreu entre 21 e 23 de outubro de 2016, tendo tido como participantes o 

Presidente da Academia Olímpica, o Vice-Presidente do Comité Olímpico e o Reitor da 

Universidade de Coimbra, tendo também durante o programa participado alguns atletas 

olímpicos como Tiago Venâncio e a Susana Heitor. Referiu também que durante o evento foi 

diversas vezes realçado o excelente trabalho que a Câmara Municipal tem realizado na área 

do desporto. Recomendou que a autarquia explore as parcerias realizadas com estas 

entidades, pois poderão ser uma mais-valia para o concelho. -----------------------------------------  

A segunda iniciativa que destacou foi a inclusão da bolsa de emprego no site da 

Câmara Municipal, sendo esta uma medida que constava do programa do PS e da JS nas 

últimas eleições autárquicas, e que concentra ofertas de emprego para o concelho e para a 

região. Referiu que o site da Câmara Municipal de Miranda do Corvo é considerado um dos 

melhores sites das autarquias a nível nacional, sendo importante a inclusão deste serviço no 

site autárquico. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que leu a seguinte declaração: -------------------------------------------------------------------------------  

“Boa tarde,---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Nesta minha intervenção vou abordar o tema da Casa do Design de Miranda do Corvo. 
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Assim, aproveito, e inicio por parabenizar o executivo pela obra recentemente 

concluída e inaugurada no passado dia 31 de outubro. --------------------------------------------------  

Esta obra que se insere na Rede Urbana de Competitividade e Inovação dos Castelos e 

Muralhas Medievais do Mondego, surge assim como um importante polo de promoção, 

divulgação e preservação da arte, artesanato e artesãos que fazem parte da cultura e 

património do nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------  

Serve ainda de atelier para workshops e exposições de apoio aos artesãos do 

município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A arte da olaria, da latoaria, da cestaria e da tapeçaria passam agora a ter um espaço 

privilegiado no Centro histórico de Miranda do Corvo, e desta forma enaltecer o que de 

melhor o concelho tem para oferecer. ---------------------------------------------------------------------  

Agora que existe um espaço de excelência, é imperativo garantir o seu funcionamento 

e sustentabilidade. Estou certo que esta Câmara liderada pelo seu executivo dará com 

certeza o melhor rumo à Casa do Design. Para isso conta já com a colaboração do Círculo de 

Artes Plásticas de Coimbra, Escola Superior de Arte e Design do Porto e CEARTE, entre outras 

entidades e instituições. --------------------------------------------------------------------------------------  

Destas colaborações será possível conciliar o vernacular com o contemporâneo. 

Congregar no mesmo espaço o saber antigo com novas técnicas. -------------------------------------  

Consegue-se desta forma ter um espaço não só de exposição, mas com a componente 

oficinal, de trabalho no local. --------------------------------------------------------------------------------  

A localização deste novo equipamento municipal é também um fator importante para 

a dinamização da zona histórica do concelho assim como resulta num contributo para a 

regeneração urbana desta importante zona do município. ---------------------------------------------  

Ao contrário da realidade que alguns tentam transmitir, a de que este Executivo é 

inerte, nada faz e que, pior ainda, não dá continuidade a projetos e obras do executivo 

anterior, pois, meus caros têm aqui a prova do contrário. ---------------------------------------------  

Certo que para esses não interessa ver esta realidade, veem apenas a deles. Mas 

estão errados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Certo que o processo da Casa do Design teve início com anterior executivo, mas quem 

a concluiu foi o atual. Esta é a realidade, é um facto. --------------------------------------------------  

Tal como outros projetos e obras herdadas do anterior executivo, esta foi mais uma 

que teve continuidade. Este Executivo não alinhou, e muito bem, em loucuras, e preferia a 

sustentabilidade e o rigor, realizando obra em conformidade com a sua capacidade financeira 

para tal. Também por isso, este Executivo está de parabéns. -----------------------------------------  
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E quando referem que este Executivo não dá continuidade a projetos e obras 

herdados deviam primeiro olhar para as opções que foram tomadas no passado. ------------------  

Sendo esta a última reunião desta Assembleia em 2016, quero aproveitar solicitar ao 

Sr.º Presidente que não se esqueça das obras no Mosteiro de Santa Maria de Semide e da zona 

envolvente. A continuidade das obras de saneamento e reabilitação das condutas de água e 

de algumas estradas, como a rua do Lagar da Ribeira de Semide. ------------------------------------  

Muito obrigado.” --------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José João de 

Jesus, que depois de cumprimentar todos os presentes, enalteceu o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal pela realização do evento: Feira da Caça e do Mel, que se realizou nos dias 

12 e 13 de novembro de 2017, tendo sido um enorme sucesso, com um enorme número de 

visitantes a deslocarem-se a Miranda do Corvo e com a transmissão do programa televisivo 

“Aqui Portugal”, da RTP1 e RTP Africa, a levar o nome Miranda do Corvo aos quatros cantos 

do mundo. Referiu que foi ainda um fim de semana, onde várias centenas de caçadores de 

todo o país, se deslocaram ao nosso concelho a fim de participarem na montaria organizada 

pelo Clube de Caçadores de Miranda do Corvo, que deixou fascinados todos os que nela 

participaram. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por dar os parabéns ao Executivo 

pelo espetáculo de comemoração dos 880 anos do foral, que decorreu na Casa das Artes, nos 

dias 18, 19 e 20 de novembro. Referiu que foi um espetáculo muito interessante e que 

conseguiu envolver diversas coletividades do concelho. ------------------------------------------------  

Relembrou novamente o péssimo estado das estradas do concelho, sendo que no caso 

da estrada Canas – Cabouco piorou devido aos bocados de alcatrão que alguém colocou em 

diversos locais, estando ali uma situação extremamente perigosa. Como já no passado expôs, 

aquela estrada necessita urgentemente de uma intervenção estruturada e de fundo. 

Questionou novamente o Senhor Presidente, sobre o ponto de situação do estudo relativo às 

estradas municipais solicitado ao gabinete técnico, e sobre a calendarização das intervenções 

necessárias a efetuar nas mesmas. --------------------------------------------------------------------------  

Sobre o som nas colunas da Praça José Falcão, mencionou que é bastante agradável 

apesar de que o mesmo poderia estar sintonizado na Rádio Dueça, sendo esta uma forma de 

apoiar a mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que ouve falar, a cerca de 3 ou 4 anos, da necessidade de alteração ao 

regulamento de apoio às coletividades, questionando o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal sobre o ponto de situação. -----------------------------------------------------------------------  
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De seguida tomou a palavra a Deputada Madalena Barbeiro que leu a seguinte 

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

“Comemoração 800 anos Carta Foral --------------------------------------------------------------  

Nos passados dias 18, 19 e 20 do corrente mês os mirandenses puderam assistir a um 

momento único para assinalar e comemorar os 800 anos da atribuição da Carta de Foral ao 

nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parabéns Senhor Presidente da Câmara Municipal, parabéns pela iniciativa ambiciosa 

e ousada. Para lá da incontornável importância histórica que esse facto tem para os 

mirandenses, o que assistimos nestes 3 dias, foi também único! --------------------------------------  

Parabéns pela competência e rigor que todos os envolvidos: a equipa da Casa das 

Artes, na pessoa da Senhora Vice-Presidente, à produção e direção artística, colectividades e 

participantes a titulo individual, imprimiram a este espectáculo “Mirandus” foi decerto um 

momento único na vida de centenas de pessoas, as que participaram e as que assistiram. ------  

O Senhor Presidente lançou a semente, há que cuidar para criar raízes, para que 

cresça! Para que a cultura se enraíze na vida das pessoas e passe da excepção à regra! Todos 

sabemos que vivemos, infelizmente, num país onde a cultura e a arte são parente pobre, mas 

por aqui podemos ser contra-corrente. Mirandus foi também importante pelo cariz 

comunitário uma vez que as entradas em bens alimentares reverterão para famílias 

carenciadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mirandus foi/é um projecto feliz! -----------------------------------------------------------------  

As comemorações continuaram e tiveram o seu culminar no passado domingo com a 

Academia de Dança a apresentar-se pela 1ª vez na Casa das Artes com o bailado “A Carta de 

Foral”, onde participavam todas as classes da Academia. Foi um final feliz! -----------------------  

É assim que se educam públicos. ------------------------------------------------------------------  

É assim que se educam e os sensibilizam para o exercício da cidadania.” -----------------  

De seguida tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que após 

cumprimentar todos os presentes, elencou algumas coisas de importante que aconteceram 

desde a última Assembleia Municipal, como é exemplo a atribuição do crachá de ouro que foi 

entregue ao Comandante dos Bombeiros e o aniversário do Clube Atlético Mirandense. Ainda 

sobre o Clube Atlético Mirandense mencionou que tem o estádio quase concluído e que esta 

época conseguiu regressar ao campeonato distrital de seniores, sendo uma instituição do 

concelho que necessita de ser preservada e bastante apoiada. Deu os parabéns ao Executivo 

por levar por diante a ideia de aproximar o Clube Atlético Mirandense dos Mirandenses. --------  

Sobre a intenção de atribuição do nome de uma rua ao Professor Victor Manuel Seixas 

Gomes, manifestou a sua satisfação, informando que foi um distinto professor, comandante 
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dos bombeiros e que esteve na génese das bibliotecas da Calouste Gulbenkian, juntamente 

com o pai do Deputado Carlos Marta, António Ferreira, e com o apoio do Professor Ferrer 

Correia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou de seguida que em 2018 vai fazer 100 anos que foi editado o livro “O Divino 

Senhor da Serra”, do Padre João de Campos Neves, tendo salientado que o mesmo não se 

trata nem de um livro religioso, nem de um livro sobre Semide, mas que se trata de um livro 

histórico e que faz parte do acervo cultural de Miranda do Corvo. Comentou que conheceu 

pessoalmente o Padre João de Campos Neves, informando que foi Bispo Auxiliar de Lisboa e 

Bispo de Lamego, tendo muitos familiares em Coimbra, inclusive o Professor Campos Neves, 

que foi professor na Faculdade de Farmácia. -------------------------------------------------------------  

Comunicou que foi contactado por um professor de uma universidade do norte, que 

vai editar um livro, solicitando informações sobre livros relativos à cultura do concelho. Disse 

que lhe enunciou algumas obras e que o remeteu para a Câmara Municipal a fim de poder 

recolher mais informações. -----------------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que a cultura é importante e que pertence a todos os Mirandenses, sendo 

que temos de confiar que aqueles que estiveram aqui antes de nós escreveram e deixaram 

perpetuado o nome da nossa terra. -------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que depois de cumprimentar todos os presentes, e sobre a intervenção do 

Deputado Carlos Santos, disse que o galardão do Eco-Escolas foi atribuído a todas as escolas 

do concelho, sendo que mais importante do que o apoio dado pela autarquia é o trabalho 

desenvolvido pela comunidade educativa. -----------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Deputado Mário Gama, começou referindo que o 

Executivo se associa ao voto de louvor atribuído à Associação Humanitária de Miranda do 

Corvo, aprovado por unanimidade nesta Assembleia Municipal. ---------------------------------------  

Sobre os resultados do anuário financeiro referiu que nos últimos anos tem havido 

uma evolução substancial na maior parte dos índices, que refletem a política de rigor e 

transparência na gestão deste Executivo. ------------------------------------------------------------------  

Relativamente à nova vida que a Escola de Godinhela irá ter, foi com alguma emoção 

que assistiu à reabertura da mesma, pois foi nessa escola que estudou durante os seus 

primeiros anos da sua vida escolar, e que com esta reutilização a Escola de Godinhela será 

utilizada para um fim nobre na área da cultura. ---------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Deputado José Taborda propôs que a Assembleia 

Municipal oficiasse a ARS do Centro no sentido de reforçar as questões colocadas pelo Senhor 



 

 

      

Ata 30-11-2016  
Nº 5  

12 

Deputado, quer relativamente ao protocolo a assinar com a União de Freguesias de Semide e 

Rio de Vide, quer sobre a não realização da convenção de saúde. ------------------------------------  

Sobre o atraso na limpeza de fossas, requeridas por munícipes, informou que não se 

encontram serviços por efetuar e que somente em casos muito pontuais é que a mesma é 

efetuada dois dias depois da requisição do serviço. Informou que a viatura que normalmente 

efetua este serviço está a ser reparada, na sequência de um acidente, estando o serviço a ser 

realizado pela antiga viatura. --------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao saneamento, informou que a obra de saneamento do Senhor da 

Serra está em fase de conclusão, e que nos lugares de Chãs e Semide já estão a ser efetuadas 

ligações ao saneamento. Disse ainda, que se encontra em fase de concurso público a obra de 

saneamento de grande parte do lugar dos Moinhos, estando na fase de encerramento da 

apresentação das propostas. Sobre as promessas no âmbito do saneamento efetuadas aquando 

das eleições, mencionou que quando chegaram à Câmara Municipal encontraram faturas de 

água e saneamento por pagar na ordem dos 650.000,00 euros, não esquecendo a antecipação 

de receitas dos parques eólicos, que tudo somado dá mais de 1.000.000,00 euros, o que 

condicionou os investimentos prometidos. -----------------------------------------------------------------  

Mencionou que muito em breve existirão novidades no âmbito do protocolo a assinar 

com o Clube de Empresários de Miranda do Corvo. ------------------------------------------------------  

Referiu que a Câmara Municipal também se associa ao voto de louvor, apresentado 

por todas as bancadas parlamentares, ao Clube Náutico de Miranda do Corvo. --------------------  

No seguimento da intervenção do Deputado Carlos Marta, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, começou por dar conhecimento que a autarquia está em via de assumir um 

protocolo que visa a substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio ainda colocadas no 

concelho. Comunicou também que sempre que substituírem lâmpadas de vapor de sódio por 

leds, as mesmas irão ser aproveitadas para substituírem as de vapor de mercúrio colocadas 

noutros locais do concelho. Deu ainda conhecimento que a autarquia, nos lugares de Lamas e 

Espinho, já procedeu à substituição de todas as lâmpadas por leds, no âmbito de uma 

empreitada com financiamento. Sendo a iluminação do lugar de Cadaixo a próxima a ser 

substituída. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Registou a questão da limpeza do canal do Ramal da Lousã dentro da zona urbana e 

da questão do estacionamento e acesso ao mercado municipal, agradecendo neste último a 

solução apresentada para resolução da questão. ---------------------------------------------------------  

Em resposta ao Deputado Ruben Fernandes, o Senhor Presidente começou por 

agradecer as palavras do mesmo referente à Academia Olímpica e à bolsa de emprego. Sobre 

a realização dos European Universities Games em 2018, que envolve a Universidade de 
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Coimbra, a Associação Académica e a Câmara de Coimbra, mencionou que Miranda do Corvo 

deve tentar aproveitar a sua proximidade a Coimbra para colher alguns benefícios com a 

realização desse evento. --------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Deputado Luís Martins, nomeadamente à Casa do 

Design, ressalvou que o executivo camarário deu continuidade a um projeto já iniciado, 

honrando o trabalho que vinha do anterior executivo. --------------------------------------------------  

Sobre as obras no Mosteiro de Santa Maria de Semide mencionou que nunca é demais 

recordar todas as iniciativas feitas, em sedes próprias. A respeito da terceira fase das obras, 

sendo necessário aguardar para ver se na revisão ao designado pacto da CIM irá ser ou não 

incluído, como tem sido exigido quer pela Câmara Municipal, quer pela Assembleia Municipal. 

Referiu de seguida, que caso seja necessário, a Câmara Municipal poderá assumir os 15%, da 

parte não co financiada, como já aconteceu na 2ª fase das obras, onde a autarquia assumiu 

50% do montante das mesmas. -------------------------------------------------------------------------------  

Em resposta ao Deputado José João referiu que é notório o crescimento sustentado da 

Feira da Caça, quer em termos de qualidade quer em termos da dimensão da própria feira, 

sendo que este ano foi realizada juntamente com a Feira do Mel e teve como novidade a 

transmissão televisiva. -----------------------------------------------------------------------------------------  

No seguimento da intervenção da Deputada Celeste Cardoso mencionou que o 

espetáculo “Mirandus” é uma iniciativa do concelho de Miranda do Corvo, endereçando a 

todos os intervenientes os seus parabéns. -----------------------------------------------------------------  

Sobre as estradas municipais referiu dois casos que foram considerados prioritários e 

que vão ser concretizados, sendo o primeiro deles a estrada de entrada no Carapinhal, 

estando previsto a colocação de novo pavimento, a construção de passeios e a resolução do 

problema da drenagem. A outra estrada mencionada foi a do Cabouco, começando por 

informar que os serviços, da melhor maneira que sabiam e com os meios que têm ao seu 

dispor, tiveram que efetuar uma intervenção de emergência e curativa devido a um 

assentamento pronunciado da via, que poderia levar a um deslizamento da plataforma com a 

chegada do inverno. Neste caso o que está previsto é uma intervenção em toda a plataforma, 

mais propriamente entre o lugar de Vale de Colmeias e o Cabouco. ---------------------------------  

Sobre o som nas colunas da Praça José Falcão mencionou que irá solicitar, pelo menos 

em algumas horas, a alteração para a frequência da Radio Dueça. -----------------------------------  

Relativamente à alteração do regulamento de apoio às coletividades disse que devido 

às candidaturas já recebidas, pelo menos durante o próximo ano o apoio às coletividades 

ainda serão de acordo com o regulamento em vigor. Propôs de seguida que a Assembleia 

Municipal indicasse um membro de cada bancada, para a constituição de uma comissão de 
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revisão do atual regulamento de apoio às coletividades culturais e desportivas, de forma a 

que ele possa ser aprovado em devido tempo e entrar em vigor em 2018. --------------------------  

No âmbito das intervenções da Deputada Madalena Barbeiro e do Presidente da 

Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que não só os 

municípios, mas também as administrações regionais e nacionais deveriam dar uma atenção 

reforçada na área da cultura e das artes. ------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao aniversário do lançamento do livro “O Divino Senhor da Serra”, do 

Padre João de Campos Neves, mencionou que apesar de ainda faltarem dois anos, a autarquia 

deve-se associar, começando desde já a trabalhar nesta ideia. ---------------------------------------  

Sobre o Clube Atlético Mirandense, começou por mencionar que está bem 

classificado, juntamente com os Moinhos e que seria excelente a subida dos dois emblemas à 

divisão superior no fim deste campeonato. Frisou que o apoio dado pela autarquia, pelas 

juntas de freguesias e pelos empresários do concelho é uma mais-valia para os clubes e um 

excelente contributo para que os resultados comecem a aparecer. ----------------------------------  

Ponto 5 - Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade da Autarquia, nos 

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

Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 6 - Documentos Previsionais para 2017 - Proposta de Orçamento - 

Deliberação camarária de 31/10/2016 ----------------------------------------------------------  

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

Municipal, que começou por dar os parabéns aos colaboradores da autarquia que de forma 

exemplar prepararam a proposta de orçamento cumprindo os prazos definidos. Recordou que 

a preparação deste documento não é fácil devido à Lei das Finanças Locais, que condiciona 

muito a receita, tendo referido que em outros tempos, aumentavam a receita em milhões de 

euros, para puderem contemplar nomeadamente investimentos. -------------------------------------  

Disse que além do orçamento, está aqui em causa também o plano plurianual de 

investimentos e as atividades mais relevantes, o mapa de pessoal para 2017, que não tem 

grandes alterações, e a autorização genérica para dispensa de autorização prévia da 

Assembleia Municipal para o ano de 2017. -----------------------------------------------------------------  

Relativamente ao orçamento mencionou que os montantes do mesmo são similares 

aos do ano passado e que o aumento previsional das despesas com pessoal se fica a dever 

principalmente com o aumento do salário mínimo nacional e com a reposição dos vencimentos 

que o governo determinou. Sobre as receitas de capital informou que existem verbas de 

alguns projetos cofinanciados que tardam a ser pagas, mas que espera no próximo ano ter 

receitas mais de acordo com a previsão do orçamento. -------------------------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Celeste Cardoso, 

que questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre quais os novos investimentos 

que o executivo pretende fazer durante o ano de 2017, nomeadamente na área social e no 

saneamento básico. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que congratulou o executivo camarário pelo orçamento e grandes opções do plano 

apresentado para o ano de 2017, tendo de seguida efetuado um breve resumo dos 

investimentos previstos no orçamento e assinalando as linhas orientadoras para o orçamento 

de 2017 e grandes opções do plano do Município, que assentam nos valores estratégicos de um 

município empreendedor, atrativo, solidário, sustentável e com qualidade de vida. -------------  

Terminou salientando que a bancada socialista só pode, depois do que referiu 

anteriormente, votar a favor deste orçamento, para bem dos Mirandenses.------------------------  

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

Municipal, que agradeceu as palavras do Deputado José Mário Gama, nas quais se revê. -------  

Em resposta à Deputada Celeste Cardoso, realçou alguns aspetos que estão bem 

patentes no orçamento e nas grandes opções do plano para 2017, como as políticas de 

investimento nas áreas social, ambiente, educação e proteção civil. Relativamente a novos 

investimentos referiu o parque logístico municipal, a repavimentação de algumas estradas 

municipais que já mencionou anteriormente, a escola de talentos que irá ser construída no 

edifício conhecido como “Casa Amarela” e cuja principal valência será uma escola de artes 

vocacionada mais para música e a conclusão do Jardim da Paz, uma obra que vem do mandato 

anterior, mas que irão honrar o compromisso e terminar a mesma. No que toca ao 

abastecimento de água e saneamento, além das que estão em concurso (Moinhos e Ribeira de 

Semide), existe a empreitada do Senhor da Serra que já está em execução. -----------------------  

Informou ainda que existe um bom feedback para a aprovação da candidatura 

apresentada e referente à zona industrial da Pereira, num valor superior a 2.000.000,00 

euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Terminou transmitindo que grande parte destes investimentos têm financiamento 

comunitário assegurado ou em vias de se ter uma resposta favorável e há outros, como é o 

caso do parque logístico municipal, em que não se conseguiu enquadramento em nenhum 

programa para contemplar o seu financiamento. ---------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dez abstenções dos deputados da 

Coligação do PPD/PSD CDS-PP “Miranda Não Pode Parar”  e dos deputados da CDU e dezasseis 

votos a favor dos Deputados do Partido Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, aprovar os documentos previsionais para 2016 que contemplam a proposta de 
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orçamento municipal e as Grandes Opções do plano, bem como todos os elementos anexos, 

nomeadamente o Mapa de Pessoal e a autorização genérica para a assunção de compromissos 

plurianuais de acordo com o previsto na alínea c) do n,º 1 do art.º6.º da LCPA e do art.º 12.º 

do Decreto-lei n.º 127/2012 de 21 de junho. --------------------------------------------------------------  

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

depois de cumprimentar todos os presentes, deu uma palavra de apreço aos técnicos, que 

efetuaram o documento em votação, pelo trabalho técnico elaborado, mas sobretudo pela 

paciência que têm que ter para vencer a monotonia e lentidão que é imprimida pelo atual 

executivo. Mencionou que o atual executivo nas últimas eleições autárquicas obtiveram a 

maioria para a Câmara, Juntas de Freguesia e Assembleia Municipal, tendo recebido uma 

autarquia que se distinguia pelo número de candidaturas que aprovava, pelos projetos que 

tinha e pela situação financeira que apresentava, ao contrário de hoje, em que temos uma 

autarquia que se distingue pela negativa, nas candidaturas que aprova. Prosseguiu, referindo 

que já na última Assembleia Municipal, o executivo foi alertado para a falta de apresentação 

de candidaturas aprovadas, sendo que atualmente o cenário se mantém, pelo que o concelho 

é o único da região que continua a constar no site do Programa POSEUR com zero euros de 

apoio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerou positiva a amortização da dívida da autarquia entre 2013 e 2015 no 

montante de 1.317.226,00 euros, mas recordou que o executivo anterior, num período 

homólogo entre 2011 e 2013, amortizou 3.155.498,00 euros de divida ao mesmo tempo que 

desenvolvia projetos, dando como exemplos a Casa das Artes, o saneamento em diversas 

localidades, o mercado municipal e as obras no calvário. ----------------------------------------------  

Disse que o orçamento e grandes opções do plano para 2017 representam a 

continuidade de falta de ambição e estratégia que o atual executivo nos habituou, ao mesmo 

tempo que comete despesismo muito questionável, dando como exemplo o investimento na 

Casa dos Talentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Solicitou mais uma vez que o atual executivo cumpra as promessas das últimas 

eleições e já durante o atual mandato e que parem de arranjar desculpas para a inercia 

existente. Deu como exemplo das desculpas arranjadas pelo atual executivo, a não execução 

de obras devido à antecipação de verbas das eólicas, esquecendo-se de referir o investimento 

que foi concretizado com essas mesmas verbas e ao mesmo tempo esqueceu-se de referir os 

montantes já recebidos de fundos comunitários e rendas, conseguidos pelo anterior 

executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Disse que como não quer servir de justificação para a falta de capacidade de 

trabalho, a sua bancada irá votar pela abstenção, solicitando ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal que conquiste fundos comunitários e que execute obra. -----------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos Marta que 

referiu que bancada do CDU vota favoravelmente para não serem um obstáculo ao 

desempenho do atual executivo. Disse que o documento aprovado lhes parece pouco 

ambicioso, nomeadamente no que diz respeito a coisas importantes como o saneamento 

básico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apesar de defender a cultura, mostrou a sua preocupação relativamente ao projeto 

da Casa dos Talentos, pois importa saber exatamente o que vai ser, como vai funcionar e 

como depois a sua manutenção vai ser paga, para não se correr o risco de termos outro 

“elefante vermelho”, em alusão a Casa das Artes, pois na sua opinião não é fácil realizar um 

bom espetáculo, rentável, no edifício mencionado, apesar de a cultura não ter preço. ---------  

Outro projeto que lhe suscita alguma preocupação é o investimento importante na 

zona industrial, referindo que é importante que o executivo não se esqueça da necessidade 

de atrair investidores e indústrias. --------------------------------------------------------------------------  

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, mencionando que 

nos termos do Art.º 61.º N.º 3 do Regulamento da Assembleia Municipal, os membros da 

assembleia devem pedir dispensa de intervir em procedimento administrativo quando ocorra 

circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da retidão da sua 

conduta, designadamente quando ocorram as circunstâncias previstas no artigo 48.º do Código 

do Procedimento Administrativo, assim sendo informou que devido ao cargo que exerce como 

Provedor da Santa Casa de Semide se irá retirar durante este ponto ficando a Deputada 

Etelvina a dirigir os trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Atribuição de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Semide para 

construção de Lar de Idosos - Deliberação camarária de 04/11/2016 -------------------  

A presidente em exercício, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, tendo comunicado que a proposta tinha sido aprovada por unanimidade na Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda sobre o ponto anterior, o Senhor Presidente da Câmara em resposta à Deputada 

Fátima Ramos, elencou algumas obras candidatadas no âmbito do POSEUR, dando como 

exemplo a obra dos Moinhos, a da Ribeira e a do Senhor da Serra, que já esta em fase de 

conclusão. Mencionou também algumas candidaturas inseridas no âmbito de outros programas 

operacionais e algumas já encerradas, estando a aguardar o recebimento das verbas. -----------  
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Frisou também que o início de mandato não foi fácil devido aos elevados montantes 

que estavam a pagamento e que após estes últimos anos de muito trabalho e rigor podem 

neste momento responder favoravelmente ao pedido de apoio da Santa Casa da Misericórdia 

de Semide no sentido de aumentar o valor de comparticipação para o lar de idosos, devido à 

duplicação do número de camas. ----------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que irá ser elaborado um contrato programa ou protocolo, com regras 

muito claras da forma como vão ser os pagamentos em função dos autos depois da construção 

do lar, documento esse que virá a uma próxima reunião. ----------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal, em regime de substituição, deu a palavra ao 

Deputado José Taborda, que referiu que a bancada do PSD se congratula pela proposta, 

apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, em conceder um apoio no valor de 

310.000,00 euros para a construção do lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Semide, 

revogando a deliberação de 14 de outubro de 2010, a qual estabelecerá um valor de 

150.000,00 euros de apoio às instituições na construção de lares, nomeadamente, Lar Dr. 

Clemente de Carvalho, Lar Cristo Redentor do Senhor da Serra, da Fundação ADFP, Lar das 

Moitas – lar residencial para pessoas com deficiência, da Fundação ADFP, e Lar da Santa Casa 

da Misericórdia de Semide. -----------------------------------------------------------------------------------  

Depois desta introdução, e atendendo ao princípio da equidade e igualdade entre 

instituições do mesmo âmbito social, propôs, em nome da bancada, um ajustamento 

pecuniário no montante de 160.000,00 euros, para as instituições: Lar Dr. Clemente de 

Carvalho; Lar Cristo Redentor do Senhor da Serra, da Fundação ADFP; Lar das Moitas – lar 

residencial para pessoas com deficiência, da Fundação ADFP, a fim de perfazer um montante 

idêntico proposto para a instituição da Santa Casa da Misericórdia de Semide. --------------------  

Relembrou que a deliberação acima mencionada, de atribuição dos 150.000,00 euros 

às instituições também já mencionadas, foi votada de forma unânime pela Câmara Municipal 

e Assembleia Municipal em funções durante o seu mandato. ------------------------------------------  

A Deputada Fátima Ramos ausentou-se da sala. ------------------------------------------------  

A Presidente da Assembleia Municipal, em regime de substituição, deu a palavra ao 

Deputado José Mário Gama, que começou por congratular-se pela proposta apresentada, 

tratando-se de uma mais-valia no âmbito do apoio social. ---------------------------------------------   

Agradeceu à Direção da Santa Casa da Misericórdia de Semide pelo empreendedorismo 

em prol da comunidade do nosso concelho e felicitou a autarquia por apoiar desta forma as 

instituições do nosso concelho, na medida do possível, pelo que irão votar favoravelmente a 

proposta apresentada. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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A Presidente da Assembleia Municipal, em regime de substituição, deu a palavra à 

Deputada Celeste Cardoso, que começou por mencionar que precisamos de mais lares de 

idosos, numa sociedade envelhecida como é a sociedade portuguesa, pelo que apesar da CDU 

entender que não é muito adequado que os executivos se comprometam com financiamentos 

que excedam o seu mandato, o que aqui acontece, mas atendendo à importância da obra que 

apresentam, transmitiu que a bancada da CDU irá votar favoravelmente a proposta 

apresentada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Presidente da Assembleia Municipal, em regime de substituição, deu a palavra à 

Deputada Ivone Ribeiro, que depois de cumprimentar todos os presentes, questionou o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre as fontes do financiamento para a 

concretização do projeto apresentado além do apoio da autarquia. ---------------------------------  

A Presidente da Assembleia Municipal, em regime de substituição, deu a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, que informou que a construção do lar de idosos, 

por parte da Santa Casa da Misericórdia de Semide, não poderá recorrer ao financiamento por 

fundos comunitários, pelo que a entidade terá que recorrer a outras fontes de financiamento. 

A Presidente da Assembleia Municipal, em regime de substituição, deu a palavra ao 

Deputado José Taborda, que relembrou o Senhor Presidente da Câmara Municipal que 

aquando da atribuição dos 150.000,00 euros às instituições que construíssem os seus lares, 

não foi referido número de camas. --------------------------------------------------------------------------  

Mencionou que o lar Dr. Clemente de Carvalho fez a sua construção com 72 camas, o 

lar do Senhor da Serra 60 camas, não tendo presente o número de camas do lar das Moitas, 

pelo que se o critério deste aumento do apoio à Santa Casa da Misericórdia de Semide é 

relativo ao aumento de 29 para 60 camas, então num princípio de equidade e igualdade 

referiu que este aumento também deveria ser extensivo às outras entidades. ---------------------  

A Presidente da Assembleia Municipal, em regime de substituição, deu a palavra ao 

Deputado Lídio Gonçalves, que referiu que gostava que a proposta apresentada mantivesse a 

equidade da proposta de 2010, tendo mencionado que o Lar Dr. Clemente de Carvalho 

usufruiu dos 150.000,00 euros para a ampliação do seu número de camas, mas as obras de 

recuperação da parte existente, foi unicamente financiado pelo POPH, não obtendo ajuda por 

parte da Câmara Municipal, apesar do aumento do número que camas que existiu. --------------  

A Presidente da Assembleia Municipal, em regime de substituição, deu a palavra ao 

Deputado João Carvalho, que esclareceu que na altura em que houve a atribuição dos 

150.000,00 para a construção dos lares, era Provedor da Santa Casa o Sr. Luciano Martins que 

herdou um projeto envenenado que existia para o Lar da Santa Casa da Misericórdia de 
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Semide, de 29 camas, que foi chumbado pelas entidades competentes, pelo facto de que 

teria que ter no mínimo 30 camas. --------------------------------------------------------------------------  

A Presidente da Assembleia Municipal, em regime de substituição, deu a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, que frisou que todos os presentes estão de acordo 

em que existiu equidade quando foram atribuídos os 150.000,00 euros para a construção dos 

lares. Lembrou que o investimento do Lar Dr. Clemente de Carvalho teve duas fases. Na fase, 

que a Câmara Municipal apoiou, o aumento de camas foi de 20 ou 30 no máximo, a outra 

empreitada de maior investimento teve financiamento do POPH. Relativamente aos lares da 

ADFP, disse que o Lar das Moitas foi uma reabilitação de um pavilhão existente, sendo para 30 

ou 40 camas, com um investimento de 500.000,00 euros. No caso do Lar do Senhor da Serra, 

em que o número de camas foi já superior a 30 camas, frisou que existiu uma doação do 

edifício existente, por parte da autarquia, o que de alguma forma baixou os montantes do 

investimento previsto, devido ao aproveitamento da edificação existente. ------------------------  

Sobre o projeto agora apresentado pela Santa Casa da Misericórdia de Semide, acha 

de inteira justiça que devido à duplicação do número de camas e de investimento, receba um 

aumento de apoio por parte da câmara municipal. ------------------------------------------------------  

Desejou que esta assembleia municipal aprove esta proposta por unanimidade, tal 

como aconteceu na câmara municipal. ---------------------------------------------------------------------  

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

Ribeiro Dias, a atribuição de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Semide para construção de 

Lar de Idosos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal e a Deputada Fátima Ramos regressaram 

aos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Ramal da Lousã --------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, que comunicou aos presentes que o governo reafirmou que o estudo que está a ser 

efetuado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil estará concluído em janeiro e que em 

face desse estudo pretende apresentar candidatura a fundos comunitários, para a solução que 

venha a ser escolhida. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Afirmou que na próxima assembleia municipal, a realizar em fevereiro de 2017, já 

certamente saberão qual a solução selecionada. ---------------------------------------------------------  

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, referindo que era 

importante saber o que o governo pretende fazer, se é que sabe e mostrou o seu desagrado 

pela falta de avanço das obras no Ramal da Lousã, quando outros ramais já foram 

reconstruídos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, que alertou o grupo de trabalho, que foi constituído na última assembleia 

municipal para a iniciativa de envio de cartas ao Sr. Primeiro-ministro no âmbito do Ramal da 

Lousã, que existem procedimentos que têm que ser desenvolvidos e calendarizados, em 

articulação com os serviços camarários e com o agrupamento de escolas. --------------------------  

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, mencionando que 

existe acordo politico para o envio das cartas, estando o texto também aprovado entre os 

grupos parlamentares. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Também informou que o Presidente do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, 

o Professor José Manuel, está totalmente na disponibilidade de fazer as ações que lhe fossem 

pedidas junto dos alunos. -------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre os custos desta iniciativa referiu que, segundo as suas contas, poderá rondar os 

mil e tais euros, não sendo um montante muito significativo para a Câmara Municipal. ---------  

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

que informou que a redação da carta está definitiva e completamente aprovada pelos três 

lideres de bancada, passando a ler o texto: ---------------------------------------------------------------  

“Senhor Primeiro Ministro ---------------------------------------------------------------------------  

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 que existiu 

sempre desde 16 de dezembro de 1906 até 4 de dezembro de 2010 quando foi encerrado para 

ser implementado o metro. -----------------------------------------------------------------------------------  

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, Lousã, 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 que me reponham o meu comboio ou outro sistema mais moderno sobre 

carris e elétrico para poder ir trabalhar e os meus filhos precisam deste transporte em 

ferrovia para irem estudar e mais tarde trabalhar. ------------------------------------------------------  

Espero poder contar com a sua ajuda para voltar a ter o meu sistema de transporte. --  
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Atenciosamente,” -------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que a Deputada Fátima Ramos já falou com o Dr. José Manuel, do 

Agrupamento de Escolas, tendo-se disponibilizado para a distribuição e recolha das cartas e 

posterior entrega das mesmas na Câmara Municipal. ----------------------------------------------------  

Realizando-se no próximo dia 16 de dezembro o aniversário deste meio de transporte, 

referiu que era a altura ideal para as cartas chegarem ao Primeiro-ministro. ----------------------  

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

mencionou ser importante enviar as cartas antes do final do ano e que as mesmas deverão ser 

enviadas pela autarquia, pois poder-se-á correr o risco de algumas não serem enviadas. Além 

disso ao serem enviadas todas juntas existirá um maior impacto, que deverá ser aproveitado 

ao máximo através da comunicação social. ----------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que referiu que os 

estudos estarão feitos no fim de janeiro e que haverá proposta em cima da mesa, mencionou 

que é isso que se pede, já a bastante tempo, para se puder escolher uma solução para o 

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

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

tendo informado que em conjunto com os outros lideres de bancada chegaram ao texto aqui 

apresentado pela Deputada Celeste Cardoso. -------------------------------------------------------------  

De seguida mencionou que ficou satisfeito pelas notícias que têm vindo a público, 

informando de uma possível solução para o Ramal da Lousã, parecendo-lhe que poderá haver 

uma solução a ser apresentada a curto prazo. Também referiu que estas ações são 

importantes e que numa altura destas são cruciais, sendo da opinião de que se deveria marcar 

uma conferência de imprensa para o dia da entrega das cartas. --------------------------------------  

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

mencionou que concorda com a estratégia definida inicialmente, que consiste na entrega da 

carta preparada por todas as bancadas, ao Dr. José Manuel que através dos professores, a 

encaminhará para os pais das crianças, para a assinarem, sendo posteriormente devolvida ao 

agrupamento escolar, que as remeterá à câmara municipal, para os serviços camarários 

efetuarem o tratamento devido. ----------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao projeto em si e às decisões do Senhor Ministro, disse que à que 

aguardar por janeiro ou fevereiro para ver qual é a decisão, esperando que não sejam mais 

promessas nem o BRT, mas sim um transporte sob carris. ----------------------------------------------  

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

que sugeriu que o ideal seria efetuar a recolha das cartas até ao dia 16 de dezembro, para 

serem todas entregues nos CTT nesse dia, e o  Senhor Presidente da Câmara Municipal, com 
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as cartas reunidas, convocaria a comunicação social no sentido de fazer referência a este 

evento, sendo de facto o impacto junto da comunicação social muito importante neste tipo 

de situações. Também sugeriu que seria importante a organização de um pequeno evento à 

volta do aniversário do Ramal da Lousã. -------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos Marta, que 

mencionou não estar muito esperançoso, ao contrário do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal que disse que o resultado do estudo que está a ser elaborado pelo LNEC será 

apresentado no inicio de janeiro, restando saber se o Governo irá falar com as câmaras 

municipais para expor a solução. Alertou para que não se deixe que o governo imponha o 

resultado do estudo que mandou fazer. --------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que levantou uma 

dúvida sobre se a solução era em ferrovia, o Deputado informou que recentemente esteve 

num jantar do Movimento da Linha da Lousã, em que um elemento de um movimento similar 

da Lousã, passou a informação de que haverá verbas a nível europeu para investir no sistema 

ferroviário nacional, sendo que o Ramal da Lousã não faz parte desse sistema pelo motivo de 

ter passado para a Metro Mondego. -------------------------------------------------------------------------  

Terminou chamando atenção para duas situações: a primeira é não deixar que 

imponham o que eles querem e por outro lado perceber que o melhor caminho será o Ramal 

da Lousã voltar a pertencer à Rede Nacional Ferroviária Nacional, porque assim haverá maior 

probabilidade de haver investimento. ----------------------------------------------------------------------  

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

mencionou que o Deputado Carlos Marta tem razão quando diz que só existe comparticipação 

para o sistema ferroviário, pelo que, para um projeto tipo BRT não existiria financiamento 

por ser um sistema sobre rodas, a não ser que tenham um coelho na cartola para que esse 

sistema seja cofinanciado. ------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

E sendo vinte e uma horas, 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) 

 


