
 

 

      

Ata 29-12-2017  
Nº 3  

1 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA 

DO CORVO, REALIZADA DIA 29-12-2017  

 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete reuniu 

Extraordinariamente 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 - Documentos Previsionais para 2018 - Proposta de Orçamento. 

Deliberação de Câmara de 22/12/2017 ---------------------------------------------------------  

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

O Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento dos seguintes documentos: 

Pedidos de substituição de mandato, nos termos do disposto no art.º 78 da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro: --------------------------   

- João Pedro Fontes Branco - O Deputado foi substituído pelo eleito que se segue na 

correspondente lista, Carlos Miguel Ferreira dos Santos; -----------------------------------------------  

- Arménio Carvalho Luís - O Deputado foi substituído pelo eleito que se segue na 

correspondente lista, José Miguel Ramos Ferreira;-------------------------------------------------------  

- Nancy Isabel Lopes Rodrigues - A Deputada foi substituída pelo eleito que se segue 

na correspondente lista, Rui Jorge Cruz Fernandes; -----------------------------------------------------  

 A Junta de Freguesia de Semide e Rio de Vide está a ser representada pelo Secretário 

da Junta de Freguesia, Mário Joaquim Cardoso Vaz. -----------------------------------------------------  

Ponto 1 - Documentos Previsionais para 2018 - Proposta de Orçamento. 

Deliberação de Câmara de 22/12/2017. --------------------------------------------------------  

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

de Câmara que começou a sua intervenção saudando todos os presentes e desejando um bom 

ano a todos. Cumprimentou em especial o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Lamas, 

e fez votos para que ultrapasse rapidamente os problemas de saúde de que tem sido 

acometido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou, fazendo um agradecimento aos serviços, de que à semelhança do que 

fazem em muitos outros processos, também neste conjunto de documentos, não só do 
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orçamento, mas de toda a documentação anexa que integra os documentos previsionais, 

deram o seu melhor e apresentaram a proposta que foi aprovada por maioria na Câmara 

Municipal e que hoje está aqui para discussão e votação. ----------------------------------------------   

Informou que, sem prejuízo depois se colocar ao dispor dos Senhores Deputados para 

responder às questões que entendam por colocar, nomeadamente, de índole politico, iria 

fazer algumas considerações sobre o documento. De forma resumida, como é dito na proposta 

no que toca ao orçamento, existe um aumento do valor global do orçamento, que não chega a 

ser de um milhão de euros. Referiu que no ano anterior, era de 11,2 milhões de euros, e para 

2018 é de 12,162 milhões de euros. Em percentagem, corresponde a um aumento de cerca de 

8,6% do valor global do orçamento. Tal como foi dito na sessão de câmara, aos Senhores 

Vereadores, esperamos ter a habitual revisão em alta do orçamento, com a incorporação do 

saldo de gerência, que será feita numa próxima Assembleia, quando tal for possível. E 

também uma eventual revisão em alta, não só pelo saldo de gerência, mas com candidaturas 

que entretanto a Câmara Municipal apresentou nos últimos meses, e que se aprovadas irão 

permitir essa previsão, do lado da receita e correspondente despesa. Continuou, informando 

que deste modo existem alguns projetos e investimentos que ainda não têm dotação definida 

completamente e que irão ser reforçados com essa revisão que se pretende fazer ao 

orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

No que toca aos outros documentos, como poderão verificar, além das peças que 

integram o orçamento e as Grandes Opções do Plano, temos também as normas de execução 

orçamental, o mapa de entidades participadas, o mapa de pessoal e a habitual autorização 

genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal para o ano de 2018. ----   

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

Marta que chamou a atenção para duas prováveis gralhas que existem no documento que foi 

enviado: na página 1 onde se lê “que contemplam a proposta de orçamento municipal para 

2017”, penso que deverá ser 2018; também na página 2, a mesma coisa. --------------------------  

Quanto ao conteúdo do orçamento, verificou que não estão contemplados 

investimentos na prevenção dos incêndios florestais, que tanto nos afetaram e vão continuar 

a afetar no próximo ano. Referiu não ter dados comparativos com os anos anteriores, e por 

isso não pode avaliar se na prevenção dos incêndios temos vindo a lutar contra isto. Aludiu 

para o facto de no próximo ano em matéria de incêndios ir ser provavelmente um ano 

catastrófico, e se não se fizer nada o mato vai crescer. Referiu que gostava de ver mais algum 

investimento nesta área, em detrimento de atividades culturais e lúdicas que estão 

contempladas no orçamento. Referiu que, para os autarcas o principal objetivo deverá ser 

garantir a segurança e o bem-estar das populações, e o que deverá ser a maior preocupação, 
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é esse objetivo. Sendo que, gostaria de ver contemplado um maior investimento na proteção 

das pessoas, face aos incêndios florestais. ----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para agradecer a 

correção, que pode ser efetuada facilmente pelos serviços. Quanto ao outro ponto, lembrou 

que a Assembleia não tem poder para alterar o orçamento, só podemos aprovar ou vetar, mas 

o Senhor Presidente esclarecerá. ----------------------------------------------------------------------------   

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

José Taborda que cumprimentou todos os presentes, desejando a continuação de boas festas 

e de um bom ano. Referiu que, abordar a leitura deste documento é muito complexo sem 

uma nota introdutória para explicar minimamente as alusões e os pontos aqui contemplados e 

as respetivas verbas, como também as próprias siglas utilizadas (para quem não é da área da 

economia), que são difíceis de interpretar. Lamentou o facto de, se discutir o orçamento sem 

haver tempo para abordar este documento, e é demonstrativo da falta de democracia neste 

âmbito. Referiu que, discutir o orçamento, sem este orçamento, desta autarquia, ser 

participativo, é muito mau, e considera ser falta de democracia. Tem sido apanágio, durante 

os anos em que está como deputado, que todas as forças politicas com assento na Assembleia 

e na Câmara Municipal, apresentassem contributos, uns aproveitados pela Câmara, outros 

não, mas pelo menos as ideias ficavam registradas. -----------------------------------------------------  

Olhando para o orçamento, referiu ter algumas questões a colocar ao Senhor 

Presidente da Câmara, nomeadamente, os serviços individuais de saúde, onde não é 

contemplada a aquisição do quiosque eletrónico para o centro de saúde de acordo com o 

compromisso assumido pelo Senhor Presidente da Câmara junto dos responsáveis por aquela 

unidade de saúde; gostava de ver contemplados apoios a possíveis projetos e até como 

incentivo na área dos cuidados paliativos em contexto domiciliário; gostava de ver 

contemplado apoios a projetos que possam vir a ser a criados, até como incentivos, na área 

do movimento ativo para seniores e outras pessoas mais novas, como por exemplo, 

hidroginástica e ginásio de manutenção (estamos a falar de saúde e de prevenção de 

doenças); para a rede móvel de apoio ao cidadão, vê contemplados 10 mil euros e questiona o 

Senhor Presidente para quê?----------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à Cultura e Turismo, não vê contemplado, apesar de adquirido (e muito 

bem), o Lagar adquirido à Cooperativa de Miranda do Corvo. Não estando contemplado neste 

orçamento, vai-se continuar a deixar degradar todo esse património que faz parte deste 

concelho, já de si degradado? --------------------------------------------------------------------------------  
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Quanto à Casa das Artes, vê contemplados 40 mil euros. Referiu que em sua opinião 

devia ser feito um investimento bem maior em termos de atividades culturais e de 

divulgação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

No que toca à Casa do Design, estão previstos em consultadoria e assessoria, 50 mil 

euros. Questionou, para quê? Iniciativas de divulgação, 30 mil euros. Para quê? Questionou se 

existe Plano de Atividades para a Casa do Design em 2018, para serem contempladas estas 

verbas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à luta contra os incêndios, verifica-se de facto um aumento substancial, 

mas esse aumento talvez seja fruto daquilo que não foi contemplado em verbas, que deviam 

ter sido complementadas com candidaturas, nomeadamente estes 300 mil euros. Continuou 

alertando que não vê contempladas verbas para a construção de depósitos de água no 

concelho, apesar dos que já cá temos, são necessários mais, porque temos uma mancha 

florestal muito extensa. Assim como não vê verbas para informação e sensibilização à 

população na prevenção e combate aos incêndios, na sua autoproteção face a situações de 

acidente grave, catástrofe ou calamidade. A população e as coletividades devem ser dotadas 

de meios e materiais de combate a incêndio para uma primeira intervenção, até à chegada 

dos bombeiros e de equipamentos de proteção individual. Referiu que devem ser 

estabelecidos simulacros e exercícios com a população. O concelho deveria ser dotado de 

meios de telecomunicações alternativos ao SIRESP. Lembrou que é urgente reflorestar, com a 

plantação de árvores mais resistentes ao fogo, falamos das autóctones. Referiu que também 

não vê contemplada a abertura de novos caminhos florestais e faixas de proteção das aldeias.  

Concluiu, referindo que o que vê é um orçamento na Proteção Civil, em que 

aumentaram as verbas, mas onde não estão contemplados todos estes pontos enumerados 

atrás, e que no seu ponto de vista são cruciais. ----------------------------------------------------------    

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

Rita Santos que começou por cumprimentar todos os presentes. Iniciou a sua intervenção 

lamentando, que mais uma vez, seja dada primazia às despesas correntes em detrimento das 

despesas de capital. Já foram aflorados aqui alguns exemplos de despesas avultadas, com 

projetos e com construções de algumas propriedades adquiridas pelo executivo municipal 

neste ultimo mandato, em montantes que estão divididos em termos plurianuais, contudo, 

montantes esses bastante avultados, de mais de um milhão de euros. Nomeadamente, a Casa 

dos Talentos, a Loja do Cidadão, o Parque Logístico Municipal, que implica uma despesa 

enorme para a Câmara, despesa essa que não discute que seja necessária e essencial, mas 

que não é explicada. Sabemos que os quadros estão lá (nos documentos do orçamento), há 

uma perspetiva de financiamento, contudo, há uma outra parte que terá que ser suportada 
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pela Câmara, mas não há uma nota explicativa para sabermos de que tipo de investimento se 

está a falar, e se tem candidatura ou não, para se poder fazer uma análise mais sólida dos 

documentos previsionais aqui apresentados. --------------------------------------------------------------  

Por outro lado, verificou que existem quadros nos documentos que carecem de uma 

capacidade de análise elevada, e por isso o Senhor Presidente poderia ter explicado melhor, 

porque pelas intervenções aqui feitas, verificamos que alguns de nós não estavam a perceber 

os documentos, dai estes documentos carecerem de explicação. Por exemplo, em relação ao 

Hospital, há aqui números que podem levar a várias interpretações. --------------------------------  

Referiu que não obstante as revisões ou retificações que possam vir a ser feitas ao 

orçamento e que possam vir a aumentar o seu volume, efetivamente temos um acréscimo de 

receita que não chega a 10%, e tendo em conta declarações anteriores em relação a questões 

orçamentais, lhe parece que sabendo de antemão que vai haver uma revisão em alta, o 

executivo poderia ter sido mais amigo dos Mirandenses e poderia ter tomado outras opções e 

não tomou (opções essas claramente aplaudidas pela bancada do Partido Socialista). -----------  

Continuou referindo que gostava de dizer ao Senhor Presidente, que não considera 

estes documentos previsionais um exemplo de rigor, transparência e equilíbrio. ------------------  

Do ponto de vista da transparência, não traduzem qualquer transparência; do ponto 

de vista do rigor, a ver vamos, este é um mero orçamento, vamos ver depois a execução; do 

ponto de vista do equilíbrio, também será um pouco débil, não pelos números, nem pelos 

mapas, porque esses obedecem a uma fórmula que tem de ser observada, mas porque deveria 

ter sido dada oportunidade aos deputados municipais de perceberem melhor que tipo de 

orçamento temos aqui em presença e efetivamente assim, a transparência e a democracia se 

verificariam. Continuou referindo que todos os que estão na sala têm igual 

representatividade, todos têm um mandato a cumprir que foi legitimado com o voto da 

população, e sendo assim, cada um dos que está aqui sentado tem igual direito. Concluiu que, 

por todas estas razões o Senhor Presidente deveria clarificar e explicar e até, se calhar, 

ensinar a interpretar estes quadros. ------------------------------------------------------------------------  

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

José Miguel Ramos que cumprimentou todos os presentes, e retribui os votos de bom ano. 

Referiu que a sua intervenção iria iniciar-se com algumas considerações ao orçamento, e 

algumas questões bastante concretas e para as quais gostaria de obter resposta. -----------------  

Em primeiro lugar, reforçar o que já foi dito por vários deputados, isto é, que lhe 

parece de mau tom e de alguma prepotência que este executivo, para a elaboração deste 

orçamento, não tenha querido receber qualquer proposta da oposição. Todos sabemos que 

ouve um partido que ganhou as eleições, todos sabemos que esse partido representa a maior 
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parte dos Mirandenses, mas também todos sabemos que todas as outras forças politicas 

tiveram uma representação, houve pessoas que acreditaram nos seus projetos, e portanto, 

parece-me que, tal como acontecia antigamente com este próprio executivo, e com outros 

executivos, o facto de não serem pedidas sugestões só prejudica Miranda. -------------------------  

Da mesma forma que não pode deixar de criticar, mais uma vez (e agora em ata), o 

atraso na entrega dos documentos, e perdoe-me o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, disse que poderia ter vários argumentos se estes documentos já não tivessem sido 

sujeitos a votação numa reunião de Câmara. Sendo assim, os documentos estavam prontos, 

estavam preparados, o que houve aqui, foi por parte da organização da Assembleia Municipal, 

uma falta de zelo e uma falta de respeito pelos deputados municipais, de todos os partidos. --   

Continuou referindo que, o orçamento é o principal instrumento político que uma 

Câmara Municipal tem. É através do orçamento que nós percebemos o que é que a Câmara de 

facto pretende fazer, quais são os seus projetos, o que é que tem pensado. Na opinião desta 

bancada, um orçamento como este, devia ter uma introdução politica, como disse o 

Enfermeiro Taborda, onde fosse explicado de facto aquilo que é o programa (se é que existe 

um programa estratégico para o concelho) e onde deveriam existir métricas, para que depois 

possa ser feita uma avaliação correta das medidas. -----------------------------------------------------  

Depois desta introdução, referiu que ouviu aqui, pela voz do líder da bancada do 

Partido Socialista, que estamos perante um documento realista, declarou que quer acreditar 

no mesmo. Por isso, questionou o Senhor Presidente de Câmara onde vai buscar outras 

receitas correntes no valor de mais 600 mil euros que o ano passado? Falamos de receitas 

correntes numa rubrica que é outras receitas, de mais 600 mil euros que o ano passado. -------   

Da mesma forma questionou (e aqui estranhou que o líder da bancada socialista diga 

que a despesa corrente alinha com a despesa do ano anterior) o Senhor Presidente se de 

facto, tal como viu; existe um aumento de 120 mil euros para pessoal e porquê? E se existe de 

facto um aumento na aquisição de bens e serviços de 800 mil euros e porquê? Isto porque a 

despesa corrente na sua rubrica geral aumenta significativamente, até cerca de 70% da 

despesa prevista pela Câmara Municipal (é a primeira vez, desde que se recorda). ---------------  

Continuou na lógica das perguntas, e agora abordando as rubricas para a Proteção 

Civil. Aquilo que todos gostávamos, era que elas não aumentassem, porque elas aumentam 

fruto de uma tragédia que matou mas de 100 pessoas em Portugal, que a todos nós deve 

envergonhar enquanto decisores políticos à nossa escala. De facto, o que é pena é que arda 

da maneira que arde, e a culpa é de todos, tem muitos donos, não será por ai. Mas questionou 

porque é que a Câmara de Miranda é a única Câmara que conhece cujo apoio à reflorestação 

não foi alvo de apoio por parte do Estado? Porque houve uma lei que limitava a candidatura 
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de Miranda por não termos uma área ardida em terreno suficiente, mas depois saiu uma 

portaria que haveria algumas exceções, precisamente para os concelhos que não tinham 

atingido o tamanho de mata ardida que era suposto ser necessário para ter direito aos apoios. 

Questionou porque é que Miranda ficou de fora, se a Câmara Municipal fez a candidatura 

devida face a essa portaria, e se foi chumbada e porquê? ----------------------------------------------  

Prosseguiu referindo que, também ouviu aqui o líder da bancada socialista dizer que 

este orçamento e estas opções plurianuais, cumprem com aquilo que era o programa 

eleitoral. Sendo assim, questionou o Senhor Presidente da Câmara, porque é que desparece o 

Parque Empresarial de Lamas? Era uma prioridade de todos os partidos, era uma definição 

estratégica, mas ouviu o Senhor Presidente da Freguesia de Miranda dizer que não é preciso 

para nada. Tem pena que assim pense, porque de facto, é uma obra estruturante para o 

concelho de Miranda. Temos um nó de uma autoestrada que deve ser aproveitado e é 

estruturante pensar a longo prazo e nas futuras gerações, e avançar com a compra de 

terrenos e com a concretização do projeto. E por tudo isto questionou o Senhor Presidente da 

Câmara se concorda com o Senhor Presidente de Junta de Miranda, que diz que não é preciso 

para nada? -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuou a questionar o Senhor Presidente da Câmara, acerca da área do emprego, 

porque é que desaparece a segunda fase da incubadora? Todos sabem que o projeto da 

incubadora, não é um projeto acarinhado por este executivo, mas questiona porque é que 

essa segunda fase desaparece? Acha que mais uma vez é uma perda estruturante para o 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Passando para a área da qualidade de vida, questionou o Senhor Presidente de 

Câmara, porque é que, ao contrário daquilo que estava no seu programa eleitoral (como todas 

as outras coisas aqui referidas), o Centro de Acolhimento Animal tem uma rubrica 

praticamente irrisória? Não pretende concretizar? Porquê e porque é que não tem uma 

dotação maior? --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Da mesma maneira, questionou, porque é que o saneamento praticamente desaparece 

deste orçamento, nomeadamente no que toca aos Casais de São Clemente (que tem uma 

rubrica de mil euros), ao Vale de Açor e às Vendas da Serra (que não têm qualquer 

referência), nem como à construção de novas redes de saneamento. --------------------------------   

Questionou também Senhor Presidente de Câmara, se não equacionou aumentar os 

apoios à natalidade, numa lógica de aumentar a competitividade do concelho, uma vez que 

estes apoios foram extraordinariamente inovadores em 2008 quando foram criados, mas com 

o passar do tempo, julga ser preciso um reforço da competitividade. -------------------------------  
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Na área do desporto, questionou o Senhor Presidente de Câmara, porque é que prevê 

apenas dois mil euros para o Campo Sá Carneiro, quando sabe que face às suas promessas da 

casa de banho, do bar, de tudo o que lá falta, esta é uma verba perfeitamente irrisória? -------  

Da mesma forma, questionou, porque é que neste orçamento, face ao orçamento do 

ano passado, desaparece a criação de novos trilhos terrestres, todos nós sabemos que os 

trilhos pedestres são fundamentais para a atração de turistas num concelho que se afirma 

como a Capital do Trail. Insistiu, perguntando porque é que a Câmara deixa de prever no seu 

orçamento (daquela que é a sua análise), um milhão para esta rubrica? ----------------------------  

Também na área cultural, questionou porque é que este orçamento não prevê 

praticamente nada para o Centro Interpretativo do Calvário, que podia ser uma mais-valia 

daquele centro. E a mesma coisa para o Núcleo Museológico da Casa das Artes. São dois 

projetos com mais de quatro anos, e nada se vê sobre eles. -------------------------------------------   

Por último, e em relação às promessas do Partido Socialista e ao cumprimento do seu 

programa eleitoral, questionou porque é que não vê neste orçamento qualquer rubrica ou 

referência ao Pavilhão de Vila Nova, ou era uma mera promessa eleitoral. Sendo assim, 

desafiou o Senhor Presidente da Junta de Vila Nova a votar em consonância. E por outro lado, 

questionou do que é feito do tão aclamado e proclamado Museu José Falcão, ideia deste 

executivo e que também desapareceu deste orçamento (por aquela que é a sua análise). ------   

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

Carlos Marta que cumprimentou todos os presentes, e começou por questionar o Senhor 

Presidente da Câmara sobre a rubrica Construção, Reabilitação e Beneficiação de Estradas, 

com uma verba de aproximadamente 312 mil euros, no sentido de aquele esclarecer a que 

estradas se referem, e também se esta verba inclui também, reparação e aumento da rede de 

passeios, em especial nas nossas aldeias. Ainda em relação à questão dos passeios, questionou 

se existe algum projeto global para tornar acessíveis, a pessoas com mobilidade reduzida, os 

passeios, sobretudo da área urbana de Miranda, isto tendo em conta que em tempos lhe foi 

respondido que estava na vereação um projeto rampa (julga que viria do executivo anterior) e 

entretanto nada surgiu dai. Recordou que atualmente já não temos o slogan Terra Solidária, 

neste momento temos a Paixão Natural, mas que seja naturalmente solidária, e que tenha em 

conta esta questão, porque somos uma localidade com muitas pessoas a utilizar cadeiras de 

rodas, para além de pessoas de muita idade e os nossos passeios têm obstáculos 

inultrapassáveis para essas pessoas, obrigando-as a andar na estrada e a colocarem-se em 

risco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Em relação ao saneamento básico, para além das verbas de concretização para o 

saneamento do Senhor da Serra e dos Moinhos, solicitou esclarecimentos ao Senhor Presidente 
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o que está mais em andamento e sobre o que pensa fazer em 2018, sobretudo em algumas 

aldeias que estão necessitadas dele. -----------------------------------------------------------------------  

Quanto à reabilitação urbana, referiu que em relação à zona histórica lhe parece que 

a verba distribuída é curta, tendo em conta a degradação das casas e a necessária 

intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação aos fogos florestais, mencionou a intervenção do Deputado Taborda, 

dizendo que foi uma intervenção de fundo e que assina tudo o que foi dito. Referiu que em 

relação à sensibilização, acrescenta mais um ponto, que é a questão de saber se existe um 

plano de sensibilização de evacuação? Imaginando uma situação de catástrofe, como as que 

assistimos no ano passado, se a população das nossas aldeias está sensibilizada e tem 

indicações de como sair, por onde sair, se está a ser feito esse trabalho? Mencionou que numa 

situação de risco será fundamental para as pessoas não entrarem numa estrada onde não 

terão como sair vivas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para referir que o 

orçamento é sempre muito complexo. É uma dificuldade para quem governa, e uma 

dificuldade para quem é oposição. Para quem governa, porque é impossível constar de um 

documento que é previsível, todas as rubricas. E para quem é oposição há sempre a forma de 

contrariar quilo, que por vezes, vem no próprio orçamento. Mas isto são coisas da política, e 

aquilo que podemos fazer, é melhorar cada vez mais a nossa atuação. Referiu que leu o 

orçamento com algum cuidado, e que também teve três dias, e aproveitou para dizer que 

houve uma pequena lacuna e que por isso pede desculpa. Informou que não residia em 

Miranda do Corvo, ou está em Semide ou em Coimbra, e também recebeu como todos, o 

documento um bocadinho fora do prazo, mas fez um esforço para conseguir ler tudo 

atempadamente e conseguir entender o que era possível, e está de consciência tranquila para 

votar. Referiu que irá votar favoravelmente, apesar de este não ser um orçamento milagroso, 

nem nunca haverá aqui na Câmara um orçamento que resolva todos os problemas. Vai-se 

resolvendo alguns pontualmente. Sendo assim, há coisas que nem a própria Câmara sabe 

ainda como é que vai atuar em determinadas matérias. Por exemplo, saiu agora uma 

legislação por causa da limpeza das florestas e com certeza isto não estava previsto, mas tem 

que ser feita uma revisão. Estas questões vão ter que ser ultrapassadas, temos que nos 

candidatar a todos os fundos que irão vir, e isto é quase de um dia para o outro. Referiu que 

hoje estamos numa sociedade em que as coisas se passam a uma velocidade vertiginosa e tem 

de haver adequação a tudo isso, sob pena de perdermos verbas. Continuou referindo que 

todos pretendem que as coisas corram bem, todos gostaríamos que a nossa terra fosse a 
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melhor do mundo, se calhar não é, porque há mais dinheiro noutros lados, vamos tentar fazer 

possível, e isso também está do lado da oposição, colaborar e trabalhar, e não é só criticar. --  

Mencionou que este orçamento tem uma coisa importante, respeitou aquilo que vem 

de trás, vê aqui coisas que já vêm do tempo da Dra. Fátima Ramos, para se pagarem e 

concretizarem, e isso é importante. ------------------------------------------------------------------------  

Lembrou outro aspeto importante, a partir do próximo ano a Câmara vai ter de lidar 

com algumas delegações de competências, o Serviço Nacional de Saúde, das Escolas e outras, 

e tem que haver preparação para isso. Sendo que, não podemos por no orçamento algo que 

ainda não está previsto. É um orçamento previsível, mas é por vezes muito imprevisível. ------  

Realçou que este orçamento tem uma intenção, de dotar Miranda do Corvo e as suas 

freguesias de mais meios e melhores condições de vida das suas populações. Houve uma 

tragédia que não abrangeu Miranda, mas temos que lutar contra essas tragédias, no âmbito da 

ação social, temos que destinar alguns meios para acudir às pessoas e isso tem sido feito com 

alguma pertinência. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu que é um orçamento equilibrado, que vai ao encontro de muitas 

expectativas que foram criadas, não estão aqui todas, mas lá virão. Referiu que só discorda 

de uma pequena coisa, e que já a disse ao Senhor Presidente, nas Grandes Opções deveria 

haver a designação dos próprios projetos em si, já eram evitadas algumas perguntas que 

depois o Presidente da Câmara tem de responder. ------------------------------------------------------  

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

de Câmara para prestar os esclarecimentos devidos às questões colocadas. Começou por 

referir que o atraso dos documentos se deveu sobretudo ao facto de ter havido um dia de 

tolerância e dai os documentos não terem sido entregues na terça-feira. Assumiu a culpa por 

este atraso, porque deveria ter arranjado forma de os documentos terem sido entregues, 

pelos serviços, ainda na sexta-feira. ------------------------------------------------------------------------   

Quanto às gralhas referidas pelo Deputado João Sá Marta, serão corrigidas pelos 

serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Quanto à problemática dos incêndios, referiu que em termos de orçamento há um ano 

atrás a verba prevista, quer na área específica da proteção civil, mas também numa outra 

que está mais à frente nas GOP, que tem a ver com as limpezas de caminhos, etc., tudo 

somado, estamos a falar de uma verba da ordem dos 300 mil euros. Todavia, com as 

sucessivas revisões e necessidades que foram surgindo ao longo do ano, informou que a verba 

executada no final, ultrapassou o meio milhão de euros, em tudo o que tem a ver com a 

proteção civil (limpeza de caminhos florestais, limpeza de estradas, subsidio para os 

bombeiros, etc.). Lembrou também que estão incluídas aqui candidaturas executadas ou já 
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aprovadas que estão em execução e uma outra que também já foi apresentada, aproveitando 

para responder ao Deputado José Miguel Ferreira, também neste âmbito, mais de 200 mil 

euros. Informou que este ano a verba atinge quase os 700 mil euros, há um reforço 

significativo na área da proteção civil, estando, inclusive, previsto já um projeto que está 

relacionado com as medidas anunciadas pelo governo, no que toca às faixas de proteção das 

vias e dos aglomerados urbanos. O governo foi dizendo que haverá forma de as câmaras 

municipais, se virem a substituir aos particulares nessas ações, referiu que espera que venha 

um financiamento adequado, sob pena de termos que mexer nas receitas do Municipio e o 

dinheiro não chega para tudo. -------------------------------------------------------------------------------   

Naquilo que foram as propostas apresentadas, mais à frente pelo Deputado José 

Taborda, para quem ouve, parece que estamos perante um cenário negro em Miranda do 

Corvo, na área da proteção civil. Para si, é precisamente o inverso, e perante algumas 

conversas que tem tido com alguns responsáveis regionais da proteção civil, é dito que 

Miranda é um exemplo (mesmo referindo que tem consciência que no dia 15 de outubro, se 

tivesse surgido um incendio na zona sul de Miranda, tinha ardido o concelho todo, atendendo 

às circunstâncias vividas nesse dia). De qualquer forma, aquilo que é dito, em vários fóruns, 

em vários locais é que Miranda é realmente um exemplo, na área da proteção civil, naquilo 

que é a sua capacidade de resposta, não só no que toca aos incêndios, como noutras áreas. 

Poderemos melhorar? Com certeza que sim, todavia, diz discordar com o que foi dito, da 

forma que foi dito. Não em termos de propostas, que são válidas, mas quem estivesse a ouvir, 

ficaria com a ideia de que em Miranda não se faz nada na área da proteção civil. ----------------   

Entretanto, interveio o Deputado José Mário Gama que colocou uma dúvida, mas que 

pode ser esclarecida, se consultarem as GOP na página 4/13, logo na primeira linha, tem a 

dotação para o Lar da Santa Casa. A verba de 175 mil euros para 2018 e de 180 mil euros no 

ano seguinte, contempla o apoio firmado à construção do Lar da Santa Casa da Misericórdia 

de Semide e um resto que ainda falta pagar de um lar da Fundação ADFP. -------------------------  

Em relação à intervenção do Deputado José Taborda, registou os alertas feitos, e 

assumiu o compromisso de na revisão de fevereiro contemplar alguns deles, se não tiverem 

dotação suficiente ou referência adequada na proposta de orçamento, no que toca à saúde e 

outras áreas que foram referidas. ---------------------------------------------------------------------------   

Também se referiu à Casa do Design, que tem valores inscritos no orçamento que têm 

a ver com uma candidatura, que tem previstos valores de 30 e 50 mil euros, para assessoria 

técnica e programação para colocarmos a Casa do Design a funcionar. Está prevista do lado da 

receita e do lado da despesa, e tem que estar inscrita nas GOP, senão não há execução. -------  
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Continuou dizendo que a intervenção da Deputada Rita Santos foi mais generalista, 

apesar de ter focado alguns investimentos em particular. Referiu também a necessidade de 

haver alguma ajuda na interpretação aos quadros que são questões mais técnicas, e a que 

algumas vai respondendo, mas há outras questões a que por vezes não sabe responder. --------   

Em relação à intervenção do Deputado José Miguel, já se justificou em relação ao 

atraso dos documentos. No que toca a Outras Receitas Correntes, de mais 600 mil euros que 

em 2017, referiu que isto foi devidamente avaliado pelos serviços e estará relacionado com 

candidaturas que vão ser receitas correntes (na área da educação, na área da cultura). Além 

do pequeno aumento que está previsto na lei do orçamento de estado, das transferências da 

administração central. Sobre o aumento das despesas com pessoal, referiu que está 

essencialmente relacionado com duas coisas, a primeira é de que vai haver atualização das 

carreiras para o próximo ano, a outra componente está relacionada com o facto de estarem a 

decorrer concursos para admissão, para a área social, para a biblioteca, etc.. Mas ressalvou 

que, a fatia maior está relacionada com as atualizações salariais do próximo ano. Mas 

lembrou que, por exemplo, estará aqui nesta despesa, uma candidatura da CIM na área da 

educação para o combate ao insucesso escolar, que vai prever a contratação de algumas 

pessoas, por isso são correntes, temos receita, mas também vai haver despesa. ------------------  

Em relação à questão da portaria abordada pelo Senhor Deputado José Miguel, 

informou que há uma candidatura nesse âmbito, na zona do grande incêndio de Semide, uma 

outra que está em execução, no âmbito do PDR, na Serra de Vila Nova, há também outra no 

âmbito de estabilização pós-incêndio, do outro grande incêndio que houve em Semide há 2 ou 

3 anos. Informou que há um problema grave na Foz do Mosteiro, de grave erosão dos solos, 

que está a complicar ali muito a vivência das pessoas, porque a povoação está numa linha de 

água e vai-se tentar encontrar financiamento para a intervenção que é necessário fazer para 

regularizar a zona da ribeira, porque vêm muitos detritos parar à aldeia, e é uma situação 

recorrente de erosão. ------------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida, referiu que em relação aos diversos projetos a que aludiu o Senhor 

Deputado, nomeadamente, o Parque Empresarial de Lamas, a Incubadora, o Centro de Bem 

Estar Animal, de algumas obras de saneamento, da questão da natalidade e por ai adiante, 

dizer-lhe, em primeiro, que alguns deles irão ter o tal reforço de que falou há pouco, com a 

incorporação do saldo de gerência. Informou que na área do saneamento há 4 candidaturas 

que foram apresentadas no âmbito do POSEUR (Programa temático nesta área), Vila Flor e 

Meroucinhos, Giestal (saneamento e renovação de águas), Lamas (Etar), zona dos Casais de 

São Clemente e Granja e Cortes na zona de Semide. Se forem aprovadas vai ser incorporada a 

respetiva receita, em termos de orçamento e GOP’s e a sua execução, se não aprovadas, a 
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Câmara não terá capacidade financeira para as executar todas, e teremos que executar 

aquelas que são mais prioritárias. Sendo que, no que toca ao abastecimento de água, também 

há obras que são importantes que se realizem, nomeadamente, a ligação a toda a zona sul da 

freguesia de Miranda do Corvo e levar a água para os Moinhos. Contudo, não se consegue 

fazer tudo num ano, em dois ou em três. Portanto, há aqui uma série de investimentos que 

vão ter de ser recalendarizados para o mandato, 2019/20/21. Dai não estarem mencionados 

no orçamento, seria estar a enganar, porque não são para executar agora. ------------------------  

Continuou referindo que em relação ao Parque Empresarial de Lamas é um pouco isso 

que se passa, será também para adiar um pouco no mandato, porque a prioridade será a Zona 

Industrial da Pereira, onde, informou que existe uma candidatura na ordem dos dois milhões 

de euros para executar. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Resumidamente, referiu que não é possível ter investimentos e ter ao mesmo tempo 

redução de impostos (como deu a entender a Dra. Rita Santos), porque se há mais 

investimento, há mais despesas, logo menos receita e assim, é impossível equilibrar o 

orçamento. É o orçamento possível, que irá ter certamente um reforço substancial mais 

direcionado para o investimento, quando se fizer a incorporação do saldo de gerência. Se tem 

fragilidades? Provavelmente terá, que serão corrigidas a seu tempo. É um documento que irá 

evoluir ao longo do ano, para que possamos, não só este ano, mas ao longo destes quatro anos 

de mandato, concretizar o melhor possível o programa que temos pela frente, cuja taxa de 

execução será tanto melhor, quanto mais projetos financiados tivermos aprovados. -------------  

Em relação à intervenção do Senhor Deputado Carlos Marta, referiu que no que toca 

ao saneamento e à área rodoviária, estão verbas inscritas que têm a ver com empreitadas que 

ainda não estão encerradas e que de acordo com as regras de execução orçamental, têm que 

vir referidas na proposta de orçamento. Em janeiro isto terá que ser corrigido nas alterações 

ao orçamento que forem efetuadas. ------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para esclarecer a 

questão da entrega dos documentos, e que será para vigorar futuramente. Desde o ano de 

1999 foram proferidas diversas retificações à LAL – Lei das Autarquias Locais, a primeira foi a 

Lei 169 de 1999, depois foi a Lei 5 A de 2002, e ultimamente, foi a Lei 75 de 2013 de 12 de 

setembro, que é efetivamente a que está em vigor. E relativamente ao contexto que estava a 

ser discutido, sobre a entrega ou não dos documentos atempadamente verifica-se o seguinte, 

há uma incongruência entre o nosso Regimento e esta lei (a Lei 75). Na escala hierárquica das 

leis, o que vale em primeiro lugar, é uma lei, depois o decreto-lei e depois a nível local, 

valem as leis e os decretos-lei e o regimento da Assembleia Municipal tem de estar em 

conformidade com essas leis. E é aqui que há uma incoerência, e na próxima reunião irá ser 
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apresentada uma proposta com vista à revisão do Regulamento. Referiu que o que acontece é 

o seguinte: o Regimento diz “a ordem do dia é entregue a todos os membros com a 

antecedência de pelo menos 3 dias uteis sobre a data do início da sessão”, mas a lei, em 

desconformidade com o Regimento, ou ao contrário, o Regimento em desconformidade com a 

Lei 75, diz assim no art.º 53, “a ordem do dia é entregue a todos os membros do órgão com a 

antecedência mínima de dois dias uteis sobre a data do início da sessão ou reunião, enviando-

lhes em simultâneo a respetiva documentação”. Há uma nota do autor que diz, este artigo 

corresponde ao art.º 87 da LAL, revogando a competência para estabelecer a ordem do dia e 

do presidente do órgão, os prazos estabelecidos são diferentes nas suas disposições. O 

presente artigo tem semelhança ao art.º 25 do CPA. Em conclusão, referiu que pensa que não 

houve aqui grande erro, mas uns querem focalizar o Regimento, e se calhar, o apoio 

administrativo focalizou-se na lei. Portanto, não houve nenhuma falta de respeito para com 

as pessoas, houve uma falta de entendimento das pessoas que estiveram na comissão (estes 

três dias já vinham do regimento anterior) e a lei acaba por estar certa. Informou o Senhor 

Enfermeiro Taborda que dentro da prioridade e da validade e da supremacia das leis, o que 

vale é uma lei. Não houve má-fé, nem se pretendeu adulterar a verdade dos documentos, 

houve aqui um entendimento diferente. -------------------------------------------------------------------  

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

Rita Santos que referiu que sendo jurista gostaria de ajudar, numa perspetiva construtiva. 

Efetivamente o art.º 53 da lei 75, o que diz, é no mínimo dois dias, ora a Assembleia e a 

comissão, não estiveram mal quando disseram que eram três, tanto podiam ser três como 

cinco, não podem é ser menos de dois, ou seja, não pode ser um. Aqui o que esteve mal, não 

foi o Regimento, mas sim a sua aplicação. ----------------------------------------------------------------   

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

Carlos Marta, que referiu que o Senhor Presidente não esclareceu se existe algum projeto 

global em relação aos passeios para pessoas com mobilidade reduzida. -----------------------------  

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

José Miguel Ramos que começou por referir que dizer em democracia que alguém está 

zangado, só mesmo em ditadura. Na democracia, é divergência, não é zanga, é termos 

opiniões diferentes. Respondendo ao Deputado João Mourato, é logico que se respeite o que 

vem de trás, quando não se faz quase nada. --------------------------------------------------------------  

Relativamente ao orçamento, pareceu-me que o Senhor Presidente da Câmara faz 

uma confusão ou está a tentar confundir-nos a todos, porque na sua intervenção, em diversos 

momentos, diz que há algumas receitas fictícias, diz que há aqui candidaturas aprovadas, se 

as candidaturas forem aprovadas, essas receitas estão aqui já previstas, mas logo a seguir diz, 
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excluímos determinados investimentos no orçamento porque não sabemos se vamos ter ou 

não receita, e depois se tivermos candidaturas, incorporamos. Diz que não sabe em que é que 

ficamos. Um orçamento prevê receita, e o Senhor Presidente prevê neste orçamento receitas 

de fundos comunitários que não sabe se estão ou não aprovados. Portanto, não pode depois 

vir dizer que, se as candidaturas forem aprovadas vai multiplicar o dinheiro e coloca-lo em 

outros investimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Em segundo lugar, quanto à aquisição de bens e serviços não lhe respondeu, 

respondeu aos mais 120 mil euros na área dos salários, mas não respondeu aos quase mais 800 

mil euros em aquisição de bens e serviços da despesa corrente. Reiterou a pergunta, porque 

gostaria de ter uma resposta. Da mesma maneira que não respondeu a várias das obras e dos 

investimentos, sempre com o subterfúgio da receita, por isso pede para ser respondido, se 

são ou não uma prioridade, se são ou não para fazer. ---------------------------------------------------  

Referiu que a Deputada Rita, não pediu mais investimento e mais despesa, mas 

certamente se a Câmara não estoirasse quase 5 milhões de euros em duas obras faraónicas, 

que haveria dinheiro para fazer muito mais e podia baixar o IRS.-------------------------------------   

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

José Taborda que relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

quanto às leis, referiu que não contesta as leis, nem é da área jurídica, o que foi referido é o 

que está no Regimento, que fala em três dias, e é isso que é a nossa base de trabalho. 

Lembrou que todos trabalham e devem ter tempo suficiente para estudar e votar documentos 

que são muito importantes e complexos, sob pena de virmos para aqui levantar os braços, 

tipo os bonecos de Santo Aleixo, sem perceber o que está a votar. Afirmou que isso não fazia. 

Em relação ao que foi respondido pelo Senhor Presidente da Câmara, referiu que não 

quis fazer transparecer que no concelho não se faz nada em termos de proteção civil. Aquilo 

que foi dito foi por um acento na área da prevenção, em prole da prevenção, abertura de 

novos caminhos, reflorestação, etc., porque sabe que o nosso concelho tem tido uma atuação 

excelente por parte dos nossos bombeiros em termos de defesa da nossa floresta e naquilo 

que já foi feito. Mas pode-se sempre melhorar, porque infelizmente tivemos vários exemplos 

no país, em que dois ou três focos de incendio, levam a um extenso incêndio. E é isso que 

tem de nos preocupar. O Deputado Carlos Marta falou e muito bem, e por isso é que já foi 

apelado que se faça uma discussão sobre proteção civil e sobre o plano de emergência. Isso 

deve ser discutido entre todos, os corredores de emergência têm que existir nas aldeias, para 

as pessoas poderem fugir e as forças vivas do plano de emergência poderem atuar. Lembrou 

que isto não está contemplado. ------------------------------------------------------------------------------   
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Referiu que se esqueceu de colocar outra questão, que gostava de ver respondida, 

porque não percebeu no orçamento, a rubrica - revisão do plano de emergência municipal, 

inicio 2014, fim 2021, 1000 euros – diz não perceber o que é isto, quando sabe que a revisão 

do plano de emergência municipal deve ser feita de dois em dois anos. ----------------------------  

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

de Câmara que esclareceu o Senhor Deputado Carlos Marta referindo que esse projeto foi 

equacionado há uns anos atrás, já no outro mandato anterior, mas acabou por não ser 

executado. Contudo, as intervenções a que fez referência são pertinentes, é sempre positivo 

procurar melhores condições de acessibilidade, nomeadamente nas zonas onde há maiores 

fluxos pedonais, onde há circulação de pessoas com mobilidade reduzida, que é fundamental 

que se faça, nos atravessamentos, nos semáforos, nos passeios. --------------------------------------  

Quanto à intervenção do Senhor Deputado Taborda, referiu que esteve em sintonia 

com aquilo que tinha dito, a prevenção é importante. Chegamos à conclusão que 

concordamos naquilo que é importante. Os corredores de emergência que foram falados, 

estão já no orçamento com uma verba de cerca de 50 ou 60 mil euros, para a limpeza de 

faixas nas estradas municipais, para criar esses corredores e nas zonas urbanas, em 

substituição dos proprietários, senão procederem às limpezas até 15 de março. Informou que 

ainda não sabe como é que tudo vai ser operacionalizado, há informação que vão ser criados 

mecanismos específicos para agilizar os procedimentos necessários para a realização desses 

trabalhos por parte dos municípios. Ressalvou que aquilo que o preocupa é a despesa, fazer os 

procedimentos, executar e de onde vem a receita? Vai corresponder a uma grande despesa, 

em termos do que são os orçamentos municipais e nos municípios mais pequenos, que têm os 

orçamentos mais baixos, é precisamente onde há necessidade de fazer os maiores 

investimentos, porque há mais floresta, com muita serra, com grandes declives. Referiu que 

não discorda com a necessidade de isso ser feito, mas tem sérias dúvidas de como se vai 

concretizar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, referiu, acerca do que foi falado pelo Senhor Deputado José Miguel 

Ramos, do aumento de despesas, informou há um outro item de despesa que baixa muito, em 

comparação. Não consegue precisar qual é o tipo de despesas, mas há despesas correntes que 

têm um peso significativo, além das despesas com pessoal, no orçamento, nomeadamente, a 

questão da energia e outras (tinham uma classificação económica e que foi alterada este 

ano). Informou que isto no relatório e contas vai ser patente. Vai haver uma redução drástica 

num dos capítulos e num outro um aumento muito grande (e isto tem a ver com uma 

reclassificação, segundo as recomendações do ROC). Respondendo ao que disse em relação às 

candidaturas, só estão contempladas as que estão aprovadas no orçamento. Não há invenção 
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de receita, como havia no passado (os orçamentos das câmaras em todo o lado eram 

inflacionados, inscrevendo o valor do património que efetivamente não era vendido). ----------  

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

da Junta de Freguesia de Miranda do Corvo, Fernando Araújo, que depois de cumprimentar 

todos os presentes, dirigiu-se ao Senhor Deputado José Miguel Ferreira questionando onde 

tinha ouvido dizer que o Parque Empresarial de Lamas não era preciso para nada. Informou 

que o Presidente da Junta falou baixinho a dar uma resposta ao colega de Vila Nova sobre um 

assunto que nada tem a ver com o Parque Empresarial de Lamas. O Senhor tem por hábito 

falar aqui com um tom agressivo, mas aqui ninguém tem medo. Pediu para ter respeito 

quando falasse da Junta de Freguesia de Miranda do Corvo. -------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou, por maioria com 15 votos favoráveis dos Deputados 

do Partido Socialista e do Presidente da Assembleia Municipal, 3 abstenções dos Deputados do 

CDS/PP, CDU e Deputado Raul Marques e 6 votos contra dos Deputados do PPD/PSD, os 

documentos previsionais que comtemplam a proposta de orçamento municipal para 2018 e as 

Grandes Opções do Plano, bem como todos os elementos e documentos anexos, 

nomeadamente a autorização genérica para a assunção de compromissos plurianuais de 

acordo com o previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA e do art.º 12.º do dl 127/2012 

de 21 de junho, na redação atual. --------------------------------------------------------------------------  

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

Carlos Marta, que interveio para fazer a seguinte declaração de voto. A CDU abstêm-se, por 

julgar haver algumas lacunas no orçamento, obviamente que não é o nosso orçamento, 

porque não fomos a força mais votada. Sendo assim, não votamos contra, optamos pela 

abstenção, porque não faria sentido votar contra. De qualquer modo, fazemos um reparo (que 

já foi aqui mencionado) na demora ou não, da entrega dos documentos, disse a creditar que a 

lei está a ser cumprida, mas lamentou que as leis sejam feitas por profissionais, para 

profissionais políticos. Ressalvou que não é profissional político, não vem aqui para ganhar 

uma senha, nem para levantar e baixar o braço (até porque nós damos as senhas ao partido) e 

por isso lamenta que um documento desta complexidade, para quem não é profissional, 

venha apenas, e porque a lei assim o permite, com esta antecedência. Referiu que também 

gostava de deixar outra nota, a lei é lei, mas dizer que há outra lei, que é o bom senso, e se 

for utilizado o bom senso (e não só para esta Assembleia, como para todas as outras), não 

haverá necessidade, nem faz sentido que os documentos não cheguem três dias antes. Se a 

próxima Assembleia é daqui a três meses e a partir de amanhã, eventualmente, começam a 

ser feitos documentos que virão a essa Assembleia, facilmente por correio eletrónico os farão 

chegar e haverá tempo mais que suficiente para serem analisados. Lembrou que democracia é 
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podermos discutir, obviamente que quando se chega aqui, a força maioritária ganhará sempre 

na mesma, mas também se ganharia no debate democrático. Lembrou estar aqui eleito por 

um sector mínimo da população, cada um foi eleito pelos seus, mas todos merecemos o 

mesmo respeito, e sobretudo, a população merece-nos esse respeito e merece que nós 

possamos analisar com calma e com inteligência as coisas que nos são dadas. Ressalvou que 

para quem trabalha (como ele próprio), receber a documentação com dois ou três dias porque 

a lei assim o permite, sendo um documento com muita complexidade, para mais não sendo 

nem economista, nem jurista. Dai a sua abstenção e o apelo ao bom senso. -----------------------   

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

José Miguel Ramos, para fazer a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------  

 “DECLARAÇÃO DE VOTO PSD - ORÇAMENTO 2018 ----------------------------------------------  

Estamos perante uma proposta de orçamento carregada de prepotência e, na nossa 

opinião, vazia de visão estratégica para o desenvolvimento do nosso concelho. -------------------  

0 Executivo camarário optou por agir de forma prepotente com os membros da 

oposição. Esta atitude verifica-se quando, a título de exemplo, não foram solicitadas 

quaisquer sugestões aos membros da oposição para o mais importante instrumento político 

municipal e quando foram incapazes de cumprir os prazos regimentais no que toca à entrega 

de documentos atempada aos membros da oposição. ---------------------------------------------------  

Na nossa opinião, estamos também perante um Orçamento pouco ambicioso e cujas 

opções políticas são adversárias ao desenvolvimento do concelho. -----------------------------------    

O Orçamento para 2018 aumenta a despesa corrente em mais de 880.000€, passando 

esta a representar praticamente 70% da despesa municipal. Em sentido inverso, e apesar do 

aumento do valor global do Orçamento, percebemos que a despesa com aquisição de bens de 

investimento diminui em aproximadamente 200.000€. --------------------------------------------------  

No que se refere aos investimentos previstos, e apesar de vemos com bons olhos, por 

exemplo, a permanência do Jardim da Paz (cuja execução só peca por tardia), o algum 

investimento previsto para a Zona industrial e para a reabilitação de caminhos florestais, é 

com surpresa, tendo em conta os recentes programas eleitorais apresentados a sufrágio, que 

vemos um Orçamento que deixa de fora investimentos absolutamente determinantes para o 

desenvolvimento do concelho. -------------------------------------------------------------------------------  

Referimo-nos, a título de exemplo, ao Parque Industrial de Lamas, à II Fase da 

incubadora de Empresas, ao Parque Aventura, bem como a uma ausência quase total de 

projetos na área do saneamento. ----------------------------------------------------------------------------  
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Pelo Orçamento apresentado, percebemos também que o executivo camarário não 

tem qualquer projeto para o Lagar da Cooperativa que comprou, da mesma forma que 

abandonou a sua própria ideia para a construção de um Museu José Falcão em Miranda. --------  

Além da falta de investimento que consideramos absolutamente estruturante para a 

atração de pessoas e de investimento, percebemos também que é um executivo camarário 

sem qualquer ideia inovadora e que reforça os incentivos à natalidade e aos movimentos de 

participação cívica. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Da nossa análise resulta que estamos perante um executivo camarário sem qualquer 

visão de desenvolvimento estruturante para o nosso concelho, sem controlo perante as 

despesas correntes e apenas preocupado em concretizar duas obras que, pelas opções de 

projeto tomadas pelo executivo, se tomaram faraónicas. Referimo-nos concretamente ao 

Pavilhão Logístico Municipal e a nova Casa de Talentos com a componente de Loja do 

Cidadão, investimentos estes onde a Câmara se prepara para gastar praticamente 5 Milhões 

de Euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, este é um Orçamento que, na globalidade, merece uma oposição firme da 

nossa parte. Pela prepotência e falta de visão demonstrada, especialmente no abandono do 

projeto para o Parque Industrial junto ao nó da autoestrada em Lamas que rejeitamos de 

forma veemente, os deputados eleitos pelo PSD votam contra esta proposta. ---------------------  

Pelos Deputados Eleitos Pelo Partido Social Democrata, (a)” --------------------------------  

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

José Mário Gama, para fazer a seguinte declaração de voto: -----------------------------------------  

“GRUPO DE DEPUTADOS DO PARTIDO SOCIALISTA - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES 

PLANO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2018 ------------------------------  

A bancada do partido socialista, à semelhança de anos anteriores, realça e felicita o 

executivo bem o pessoal técnico da autarquia que esteve envolvido na elaboração do 

presente documento. Destacamos o rigor, bem como a facilidade de consulta e compreensão 

do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

À semelhança dos orçamentos anteriores. Estamos perante um orçamento de realista 

e de rigor, que alinha com o de 2017. Um orçamento de 12,1 M que apresenta um acréscimo 

de 8,6% decorrente das receitas em projetos financiados. ---------------------------------------------  

E que pode ascender a 13, 14 milhões € com incorporação do saldo gerência durante o 

ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De referenciar que o atual executivo prevê e mantém obras assumidas no seu 

programa eleitoral. Bem como enaltecemos, a ambição de fazer mais e melhor com os novos 

projetos que estão previstos nas Grande Opções do Plano para 2018/2020. Num valor de 



 

 

      

Ata 29-12-2017  
Nº 3  

20 

investimentos previsto em cerca 2,6 M (Escola Talentos, Loja do Cidadão, Zona industrial - 

Requalificação Urbana etc. -----------------------------------------------------------------------------------  

Outras das vertentes que vimos refletir neste orçamento e que registamos com agrado 

a continuidade em apostar na Proteção Civil de realçar a previsão para 2017 neste capítulo a 

dotação era de 335 mil e foram utilizados 555 mil euros estando previsto um global 764 m 

2018 nas diversas área da Proteção Civil e florestal. Aposta continua coma a previsão na 

realização de eventos periódicos de cultura e promoção do concelho e no sector do Turismo 

na Natureza. No forte apoio Dados na área Ação Social e que no nosso entender estes devem 

ser um eixo estratégico de desenvolvimento da nossa região. -----------------------------------------  

Vimos com agrado com agrado a previsão da despesa corrente que alinha com o 

orçamento anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Este orçamento que à semelhança dos anteriores pauta-se pelo rigor financeiro, que 

nos tranquiliza sobremaneira, Um executivo responsável, um Município reconhecido nível 

nacional e no distrito no índice de divida total, da transparência e que nos coloca perante um 

executivo e um município que sabe e bem e que elabora um orçamento possível e que denota 

a consciência que está a gerir dinheiro de todos nós. ---------------------------------------------------  

0 Grupo de Deputado do PS, está consciente que estamos perante o Orçamento, 

ambicioso e ajustado á conjuntura Nacional atual. É um Orçamento que está em linha com o 

programa eleitoral do Partido Socialista de Mirando do Corvo. ----------------------------------------  

Por isso votamos favoravelmente este documento numa prova de confiança inequívoca 

e de estímulo ao atual executivo. ---------------------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 29 de Dez de 2017. ------------------------------------------------------------  

Pelos Deputados Municipais do PS, (a)” -----------------------------------------------------------  

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 horas e vinte 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) 

 

1.ª Secretária 
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_____________________________________________ 

(Prof.ª Maria Etelvina Alves Fernandes Luís) 

 

O 2.º Secretário 

 

____________________________________________ 

(Eng.º António Salgueiro dos Santos) 

 


