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ACTA  DA   REUNIÃO   ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  

MUNICIPAL DE MIRA, REALIZADA NO DIA 10 DE  

ABRIL DE 2001: ------------------------------------------------  

------ Aos dez dias do mês de Abril do ano de dois mil e um, nesta Vila de Mira e sala de reuniões da 

Câmara Municipal, reuniu esta ordinariamente, sob a presidência do Exmº. sr.  Dr.  João Maria Ribeiro 

Reigota, estando presentes os Vereadores senhores Dr.  Agostinho Neves da Silva, Engº. Carlos Manuel 

Simões Caiado, Prof. Carlos Moreira Camarinha , Engº. Virgílio Miranda Cravo Roxo e Engº. Hilário 

José da Cruz Petronilho e o Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, Dr. Paulino Carvalho 

Baptista Martins. Presente, também, o sr. Chefe de Divisão de Gestão Urbana, Loteamentos e Obras 

Particulares, Engº. Belmiro Rui Machado. Pelo sr. Presidente foi declarada aberta a reunião, sendo 9.30 

horas, não tendo sido lida a acta da reunião anterior, por ter sido distribuído, previamente, o respectivo 

texto pelos senhores Vereadores, a qual foi aprovada e assinada, dois votos contra dos senhores 

Vereadores Prof. Carlos Moreira Camarinha e Engº. Virgílio Miranda Cravo Roxo, tendo este declarado 

que a sua posição se devia ao facto de a acta não espelhar o que se havia passado na reunião, no que 

concerne à aprovação do Relatório de Actividades e Conta de Gerência, não estando indicado que tinha 

mudado de posição, para evitar que se viesse a verificar a falta de quórum, o que inviabilizava a 

aprovação dos referidos documentos.  O sr.  Vereador Prof. Carlos Camarinha, subscreveu a posição do 

sr. Vereador Engº. Cravo Roxo. O sr. Vereador Dr. Agostinho usou da palavra para dizer que uma coisa 

era as tomadas de posição, não se devendo pronunciar sobre as mesmas e outra coisa era a votação, 

sendo cada um livre de votar conforme entendesse; que, constava em acta, a posição do sr. Vereador 

Engº. Cravo Roxo, aquando da votação. O sr. Vereador Prof. Carlos Camarinha, interveio para 

mencionar que o sr. Vereador Engº. Cravo Roxo havia dito que mudara de posição para evitar a falta de 

quórum. O sr. Vereador Engº. Cravo Roxo referiu ter solicitado ao responsável pela elaboração da acta 

que fosse feita a ligação entre as duas posições por ele assumidas, não que fosse ignorada. ----------------  

------ JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:------------------------------------------------------------------------------- 
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------ A Câmara deliberou, nos termos da alínea c), do nº. 1, do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, justificar a falta do sr. Vereador Dr. Mário Ribeiro Maduro. ----------------------------------------  

------ FINANÇAS MUNICIPAIS:------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria nº. 68 de ontem,  o qual acusa um saldo orçamental de 

21.397.155$90 (vinte e um milhões, trezentos e noventa  e sete mil, cento e cinquenta e cinco escudos e 

noventa centavos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- RATIFICAÇÃO DOS DESPACHOS DO SR. VEREADOR SUBSTITUTO DO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA, AUTORIZANDO O PAGAMENTO DAS ORDENS DE 

PAGAMENTO NºS. 693 e 694, NA IMPORTÂNCIA GLOBAL DE 4.000.000$00: Ratificar os 

despachos do Exº. Sr. Vereador Substituto do sr. Presidente da Câmara, autorizando o pagamento das 

seguintes ordens de pagamento: nº.  693, no valor de 2.000.000$00, a favor de “Associação Desportiva 

Ala-Arriba.”; e  nº.  694, igualmente no valor de 2.000.000$00, a favor de “Touring Futebol Clube. A 

presente deliberação foi tomada com duas abstenções por parte dos senhores Vereadores Prof. Carlos 

Moreira Camarinha e Engº. Virgílio Miranda Cravo Roxo. ------------------------------------------------------  

----- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------  

----- Pelo sr. Vereador Engº. Virgílio Cravo Roxo, foi apresentada a seguinte declaração escrita: --------  

----- “Intervenção a propósito da não presença do Sr. Presidente na última reunião:-----------------------  

----- Conforme anunciei no intervalo da última reunião ao Sr. Vereador Dr. Agostinho Silva, e por ter 

confirmado o facto que, na altura, também revelei, tomo a palavra, neste ponto da ordem de trabalhos, 

para DENUNCIAR que a justificação  dada no início da reunião para a não presença do Sr. Presidente 

da Câmara na reunião (em acta – por se encontrar em trabalho na CCRC), não correspondeu à 

realidade do que efectivamente se passou. --------------------------------------------------------------------------  

----- Sr. Presidente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A surpresa e a profunda indignação que senti perante  o que ouvi, momentos antes, algures num 

dos corredores destes Paços do Concelho – o Sr. Presidente, anda na Vila, está na pastelaria!, 
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revoltou-me, de tal maneira, que perguntei a mim mesmo – Qual será a razão para que o mesmo possa 

ter sucedido! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Será que tinha conhecimento, antecipado, da posição que iria tomar na reunião. ---------------------  

----- Ou, simplesmente, pretende dos eleitos do Partido Social Democrata o voto para lhe dar quorum 

às reuniões do executivo -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Sr. Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- i) Deixe a esta Câmara a justificação dessa sua atitude. ---------------------------------------------------  

----- ii) Dignifique o lugar e o órgão para o qual foi eleito 1º responsável!-----------------------------------  

----- iii) Não faça, outros, passarem por mentirosos! -------------------------------------------------------------  

----- iv) Não se furte à responsabilidade ou às dificuldades, se é que as tem, de enfrentar o que apregoa 

não existir – oposição!”------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  Na resposta, o sr. Presidente da Câmara disse estar ao serviço do concelho, permanentemente, em 

prol das populações, mas não para tratar de assuntos de “lana caprina”, estranhando que se chegue ao 

ponto de se vigiar a sua pessoa. Referiu, também, que não estava para ouvir mentiras, entendendo como 

falta de respeito às suas funções e à sua pessoa o que se tinha passado  O sr. Vereador Engº. Cravo Roxo, 

interveio, de novo, para referir que a justificação que constava em acta não se encontrava correcta. O sr. 

presidente qualificou de ridícula  a preocupação de vigiarem a sua pessoa, dando como encerrado o 

assunto e apelando a que se passasse à ordem de trabalhos e se resolvessem os assuntos de interesse do 

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

----- EXPEDIENTE: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Do SERVIÇO DE FINANÇAS DE MIRA, ofício datado de 23 de Março findo, solicitando 

autorização para estacionar na Av. 25 de Abril, junto ao referido  Serviço,  sem necessidade de efectuar 

qualquer pagamento, dados os incómodos decorrentes da instalação de parcómetros na referida Avenida. 

Deliberado providenciar a reserva de dois lugar de estacionamento, junto às instalações do Banco 
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Pinto & Sotto Mayor, em local a designar pelos Serviços Camarários, sendo os mesmos destinados 

aos Serviços de Finanças, incluindo o Serviço de Tesouraria.-------------------------------------------------  

------- De MANUEL DOS SANTOS VIEGAS, residente em Praia de Mira, requerimento datado de 16 

de Março findo, solicitando a concessão de um espaço para estacionamento para a sua viatura, na Rua 

dos Caixeiros, na referida localidade. Deliberado inviabilizar a pretensão.----------------------------------  

------- De ANTÓNIO MARQUES DA SILVA, proprietário do Jornal "O Gandarez", requerimento 

entrado nestes Serviços em vinte e três de Março de dois mil e um, solicitando a concessão de um lugar 

para estacionamento grátis ou um livre trânsito passado pela Autarquia, para estacionamento do seu 

veículo  na Avª. 25 de Abril, em Mira, junto às “Galerias de Mira”.  Deliberado deferir a pretensão. --  

------- De SÓNIA MARGARIDA MARANHÃO, residente em Carapelhos, requerimento datado de 

vinte e sete de Março de dois mil e um,  solicitando indemnização  dos prejuízos causados no seu 

veículo,  pelo mau estado em que se encontra a Rua  da Floresta, em Carapelhos, estragos esses no 

montante de 37.484$00, conforme factura que anexa. Deliberado indeferir o pedido, declinando a 

responsabilidade da Autarquia no acidente verificado e, do mesmo passo, responsabilizar o 

empreiteiro  que, à data do acidente, efectuava obras no local do eventual sinistro.---------------------  

------- De JOAQUIM TEIXEIRA PENA DA CRUZ SILVA, requerimento datado de vinte e seis de 

Março de dois mil e um, solicitando indemnização dos prejuízos causados no seu veículo,  provocados 

por um buraco existente numa rua do Casal de S. Tomé,  no montante de 102.330$00. Deliberado 

assumir o pagamento da despesa referida, no montante de 102.330$00 (cento e dois mil, trezentos e 

trinta escudos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De OLIVEIRAS, S.A. , com sede na Batalha, ofício datado de 27 de Março findo,  solicitando a 

prorrogação até final do mês de Abril corrente do prazo para execução da empreitada de infra-estruturas 

da Zona Industrial de Mira - Polo II, dado que as condições climatéricas não permitem o prosseguimento 

dos trabalhos.  Deliberado deferir a pretensão, de conformidade com a informação da DOMSBA, 

desta Autarquia, de 01.04.03. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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--------- De HOMERO DA ROCHA GABRIEL (Jornal “Voz de Mira”), carta datada de 25 de Agosto 

de 2000, propondo a compra habitual de publicidade, pelo preço de 300.000$00 + IVA, a inserir na 

revista “Gandarena”, nº. 4.  Deliberado aderir, mediante o pagamento da verba de 250.000$00 

(duzentos e cinquenta mil escudos), a acrescer de IVA, à semelhança do ano anterior.-----------------   

-----  De RAMOS CATARINO, S.A , ofício com a referência 0225/01-PF/RL, datado de seis de Março 

de dois mil  e um, enviando nota de débito ND-010007 no valor de 412.164$00 (quatrocentos e doze 

mil, cento e sessenta e quatro escudos), referente a compensação pelo atraso no pagamento das facturas 

identificadas em documento que anexa. Deliberado assumir o pagamento da importância de 

412.164$00 (quatrocentos e doze mil, cento e sessenta e quatro escudos), a título de compensação 

pelo atraso no pagamento, de conformidade com a informação do Chefe da D.A.F., de 01.04.02.----- 

----- De ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL E RECREATIVA - CLUBE MEALHADA 2000, 

ofício datado de 22 de Março findo solicitando apoio para a realização de uma prova “Passeio Todo o 

Terreno”, cuja denominação é “Da serra ao mar por maus caminhos”, a levar a efeito nos dias 20 e 21 de 

Abril corrente, estando previsto pernoitar na Praia de Mira na noite do dia 21, onde levarão a efeito um 

jantar convívio de encerramento. Deliberado apoiar, mediante a atribuição da verba de 100.000$00 

(cem mil escudos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  Do DIÁRIO DE NOTÍCIAS, S.A., ofício nº. 478, com  data de 00.03.21, solicitando apoio para a 

realização do concurso “construções na areia”, a levar a efeito na Praia de Mira, no dia 06 de Agosto 

próximo, pelas 10.30 horas, para o que solicita a indicação de 3 pessoas qualificadas para integrarem o 

júri de classificação (pintores, arquitectos, professores); local para distribuição de prémios e lanche para 

60 crianças; alojamento para 5 elementos do Diário de Notícias (2 duplos e 1 single) e ainda autorização 

para a colocação de faixas publicitárias no recinto das Construções na Areia. Deliberado apoiar, nos 

termos pretendidos, à semelhança dos anos anteriores. --------------------------------------------------------  

----- Do AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 1º. E 2º. CICLOS COM JARDINS DE INFÂNCIA 

DE MIRA -  ESCOLA PRIMÁRIA DA PRAIA DE MIRA,  ofício nº. 273, de 30 de Março de 2001, 
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solicitando atribuição de subsídio para passeio escolar, a realizar no dia 17 de maio próximo ao 

Visionarium e Parque Biológico de Gaia.  Deliberado atribuir o subsídio solicitado, no montante de 

500$00 (quinhentos escudos) por aluno. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Do AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 1º. E 2º. CICLOS COM JARDINS DE INFÂNCIA 

DE MIRA -  ESCOLA PRIMÁRIA DE PORTOMAR,  ofício nº. 478, de 05 de Abril de 2001, 

solicitando atribuição de subsídio para visita de estudo, a realizar no dia 08 de Junho próximo ao Jardim 

Zoológico.  Deliberado atribuir o subsídio solicitado, no montante de 500$00 (quinhentos escudos) 

por aluno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- Do MIRA VILLAS TENNIS CLUB, oficio datado de 21 de Fevereiro findo, solicitando 

colaboração da Autarquia na realização da 6ª. edição do “Open Mira Villas”, consubstanciada no 

aluguer de tenda e apoio no pagamento de alojamentos, no valor de 300.00$00. Deliberado assegurar o 

apoio pretendido, traduzido no aluguer de uma tenda  e pagamento de alojamentos, até ao 

montante de 300.000$00 (trezentos mil escudos), à semelhança do ano anterior.-------------------------  

----- Dos “QUARTANISTAS DE ENGENHARIA CIVIL” DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E 

TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE  COIMBRA, carta   sem data, entrada nestes Serviços em 

20 de Março findo, subscrita pelo aluno deste concelho, Ricardo Jorge Miranda Nunes, residente na 

localidade da Barra,  formulando pedido de apoio financeiro, por forma a minorarem os custos inerentes 

à realização do Cortejo da Queima das Fitas, podendo o mesmo traduzir-se na compra de espaço 

publicitário nas famosas “plaquetes” de curso  ou qualquer outra contribuição. Deliberado reservar ¼ 

de página, na importância de 11.000$00.--------------------------------------------------------------------------  

----- Do  INSTITUTO PIAGET - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JEAN PIAGET, ofício 

datado de 23 de Março findo, solicitando a aceitação para realização de estágio da aluna Oriana Maria 

Páscoa Dias, do 1º. ano do Curso Superior de Animadores Socioculturais, o qual terá a duração de 350 

horas e consiste na observação e recolha de dados de modo a caracterizar a Instituição e o Meio e no 

desenvolvimento de actividades de Animação Sociocultural integradas em projectos da instituição.  
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Deliberado ratificar o despacho do Exº. Sr. Presidente da Câmara, com data de 29 de Março findo,  

autorizando a realização do estágio pretendido. -----------------------------------------------------------------  

----- REQUERIMENTOS DIVERSOS:---------------------------------------------------------------------------  

-----  De JOSÉ DOS SANTOS CUSTÓDIO, gerente do Bar Duna Bar, situado na Praia de Mira, 

requerimento datado de três de Abril de dois mil e um, solicitando que lhe seja permitido o pagamento 

de coima de 25.000$00 (vinte e cinco mil escudos) em cinco mensalidades.  Deliberado deferir a 

pretensão, nos termos requeridos, a pagar até ao dia 8 de cada mês, de conformidade com o 

estipulado no D.L. nº. 433/82, de 27 de Outubro, alterado pelo D.L. nº. 244/95, de 14 de Setembro.-  

------- De ALICE MARIA PIMENTEL REIGOTA, Auxiliar de Acção Educativa com contrato 

administrativo de provimento, requerimento datado de vinte e sete de Março de dois mil e um, 

solicitando a concessão do estatuto de trabalhador estudante, ao abrigo da Lei nº 116/97, de 4/11.  

Deliberado deferir a pretensão, face à informação do Chefe da D.A.F., de 01.04.02. Na presente 

deliberação não interveio o sr. Presidente da Câmara, por ser familiar da requerente. ----------------  

------- De ANA MARGARIDA DOS SANTOS MESQUITA, Técnica Superior de Planeamento 

Regional e Urbano,  com contrato de trabalho a termo certo, afecta ao GTL da Praia de Mira, 

requerimento datado de 02 de Abril corrente, solicitando a concessão do estatuto de trabalhador 

estudante, ao abrigo da Lei nº 116/97, de 4/11.  Deliberado deferir a pretensão. ---------------------------  

------- De PEDRO MIGUEL DA SILVA FREIRE, residente em Cabecinhas-Calvão, requerimento 

datado de um de Abril de dois mil e um, solicitando o averbamento do lote de terreno  nº 20, sito na 

Zona Industrial de Mira-Pólo II, em nome da  Sociedade “TARROLETO Indústria Metalomecânica, 

Ldª”. Deliberado deferir a pretensão, de conformidade com a informação favorável dos Serviços, de 

01.04.09. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- De MANUEL DOS SANTOS VENTURA, residente em Carapelhos, requerimento datado de 

vinte e três de Março de dois mil e um, solicitando autorização para transmissão da propriedade do lote 

de terreno nº. 16 da Zona Industrial de Mira, para nome da sociedade que, entretanto,  constituiu, com a 
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designação “Tábua Moura - Carpintarias, Ldª.”.  Deliberado deferir a pretensão, de conformidade 

com a informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.03. ----------------------------------------------  

----- De ANA PAULA DA SILVA MATILDE SOARES, residente em Mira, Assistente 

Administrativo da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul, requerimento datado de doze de Março de dois 

mil e um, solicitando provimento em lugar da mesma categoria no Quadro Privativo da Câmara 

Municipal de Mira. Deliberado deferir a pretensão. -------------------------------------------------------------  

----- De FERNANDO ANTÓNIO NUNES DOS SANTOS, Serralheiro Mecânico do quadro de 

pessoal da Câmara Municipal de Mira, requerimento datado de quatro de Abril corrente solicitando 

licença sem vencimento pelo período de noventa dias, ao abrigo do disposto no artº. 74º. do D. L. nº. 

100/99, de 31 de Março.  Deliberado deferir a pretensão. ------------------------------------------------------   

----- De MÁRIO FILIPE DOS SANTOS RUA, residente em Portomar-Mira, funcionário destes 

Serviços, requerimento datado de vinte e oito de Março de dois mil e um, solicitando autorização para 

acumulação de funções, conforme disposto no D.L. nº. 413/93, de 23 de Dezembro. Deliberado deferir 

a pretensão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- De MANUEL ALBERTO DA CONCEIÇÃO, residente em Mira, requerimento datado de onze 

de Dezembro de dois mil, .solicitando concessão de licença de uso e porte de Arma de Caça, para os 

anos de 2001 a 2003. Deliberado indeferir o pedido, face ao parecer emitido pela GNR, de Mira, de 

01.02.01. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De  FELICIANA FAIM,  Solicitadora, com escritório em Mira, requerimento datado de 13 de 

Fevereiro findo, solicitando emissão de certidão comprovativa de que o alvará de loteamento nº. 38, 

emitido em 23 de Dezembro de 1980, em  nome de João Pimentel de Pinho, se encontra em vigor. 

Deliberado certificar de conformidade com o requerido, com os condicionamentos constantes da 

informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.06. ------------------------------------------------------  

----- De  VENTURA, SERENO & ANACLETO, LDª.,  com sede no lote nº. 26, na Zona Industrial de 

Mira, requerimento com data de 21.03.01, solicitando emissão de certidão comprovativa de que se 
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encontra autorizada a localização da actividade industrial de “construções metálicas” que possui em 

funcionamento no lote nº. 18  da referida Zona Industrial. Deliberado certificar de conformidade com 

o requerido, face à informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.07.------------------------------  

----- De  MANUEL DE OLIVEIRA E FILHOS, LDª.,  com sede nos lotes nºs. 24 e 25, na Zona 

Industrial de Mira, requerimento com data de 04.04.01, solicitando emissão de certidão comprovativa de 

que se encontra autorizada a localização da actividade industrial de “fabrico de blocos de cimento” que 

possui em funcionamento nos lotes referidos. Deliberado certificar de conformidade com o requerido, 

face à informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.07. ----------------------------------------------  

----- De  BATATAS MIRENSE, LDª.,  com sede na localidade do Seixo - Mira, petição datada de 09 

de Março findo, solicitando autorização periódica para instalação de câmara de frio para conservação de 

batatas e cebolas, em frente aos armazéns que possui na referida localidade.  Deliberado informar a 

requerente de que deverá apresentar estudo pormenorizado do pretendido, com vista a habilitar o 

Executivo a pronunciar-se em definitivo, face à informação da DGULOP, do Município, de 

01.04.06. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De  DORA DOS SANTOS OLIVEIRA FRESCO,  proprietária de estabelecimento de pronto a 

vestir, sito na Praia de Mira, requerimento datado de 14 de Março findo, solicitando licença para 

ocupação da via pública com artigos do seu comércio, durante o corrente ano.  Deliberado deferir a 

pretensão, de conformidade com a informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.08. ----------  

----- De  PEDRO MIGUEL DOS SANTOS DOMINGUES,  proprietário de estabelecimento de café - 

snack-bar, sito na Praia de Mira, requerimento datado de 03 de Outubro do ano findo, solicitando 

licença para ocupação da via pública com mesas, cadeiras e guarda-sóis, durante os meses de Janeiro a 

Dezembro do corrente ano, bem como colocação de estrado de madeira na área da referida esplanada 

Deliberado indeferir a pretensão, de conformidade com a informação da DGULOP, desta 

Autarquia, de 01.04.09. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- REQUERIMENTOS DE OBRAS: Foram presentes:----------------------------------------------------  
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----- De GLICÉRIO FRANCISCO MORAES E ESPOSA,  residentes em Mira, requerimento datado 

de  26 de Fevereiro de 2001, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e o licenciamento, pelo 

prazo de 720 dias, para obras de construção de habitação  e anexos, que pretendem levar a efeito na Rua 

da Corga, em Mira. Deliberado aprovar o projecto de arquitectura,  de conformidade com as 

informações dos Serviços intervenientes no processo e fixar o prazo de 180 dias, para apresentação 

dos projectos da especialidade, face à informação final da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.06.  

----- De MANUEL DOS SANTOS DOMINGUES DAMAS,  residente em Barra - Mira, requerimento 

datado de  02 de Março de 2001, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e o licenciamento, 

pelo prazo de 5 dias, para obras de construção de muro de vedação, que pretende levar a efeito na 

referida localidade. Deliberado aprovar o projecto de arquitectura e deferir o pedido de 

licenciamento, de conformidade com a informação da DGULOP do Município, de 01.04.07, 

exarada na petição e, do mesmo passo, fixar o prazo de 5 dias para a realização dos respectivos 

trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS CLARO SANTOS,  residentes na localidade da 

Lagoa, requerimento datado de  09 de Março findo, solicitando, em aditamento,  anexação ao respectivo 

processo dos elementos que apresenta, relativamente a alteração de edifício destinado a habitação. 

Deliberado aprovar o projecto apresentado, em aditamento ao anteriormente aprovado por 

deliberação de 02 de Maio de 2000 ,  de conformidade e  com os condicionamentos constantes das 

informações dos Serviços intervenientes no processo, face à informação final da DGULOP, desta 

Autarquia, de 01.04.04, exarada no verso da petição. ----------------------------------------------------------  

----- De AMÂNDIO MATIAS BRITES,  residente em Vagos, requerimento datado de  04 de 

Dezembro de 2000, solicitando a aprovação do projecto de alterações relativo à construção de edifício de 

habitação multifamiliar, na Praia de Mira. Deliberado aprovar o projecto de arquitectura e licenciar 

a obra, de conformidade com a  informação final da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.04.-------  
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----- De JOSÉ MANUEL RAMOS MOREIRA DOS SANTOS,  residente em Lisboa, requerimento 

datado de  23 de Março de 2001, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e o licenciamento, , 

para obras de alteração de moradia, que traz em construção no lote nº. 59, do Núcleo A, do Miroásis. 

Deliberado aprovar o projecto de arquitectura,  de conformidade com as informações dos Serviços 

intervenientes no processo e fixar o prazo de 60 dias, para apresentação dos projectos da 

especialidade, face à informação final da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.04. ---------------------  

----- De JOSÉ MANUEL RAMOS MOREIRA DOS SANTOS,  residente em Lisboa, requerimento 

datado de  23 de Março de 2001, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e o licenciamento, 

para obras de alteração de moradia, que traz em construção no lote nº. 58, do Núcleo A, do Miroásis. 

Deliberado aprovar o projecto de arquitectura,  de conformidade com as informações dos Serviços 

intervenientes no processo e fixar o prazo de 60 dias, para apresentação dos projectos da 

especialidade, face à informação final da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.04. ---------------------  

----- De JOÃO MARIA COSTA PERDIZ,  residente em Mira, requerimento entrado nesta Câmara de 

10 de Março de 2001, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e o licenciamento, pelo prazo 

de 24 meses, para obras de construção de moradia, que pretende levar a efeito na Rua Fernandes Costa, 

em Mira. Deliberado aprovar o projecto de arquitectura,  de conformidade com as informações dos 

Serviços intervenientes no processo e fixar o prazo de 180 dias, para apresentação dos projectos da 

especialidade, face à informação final da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.06. ---------------------  

----- De  MANUEL MARQUES PEREIRA GABRIEL,  residente na Barra, requerimento datado de 

13 de Março de 2001, solicitando nova licença de obras, pelo prazo de 18 meses, para proceder à 

conclusão de moradia que traz em construção na referida localidade.  Deliberado deferir o pedido, face 

à informação da DGULOP, de 01.04.04. --------------------------------------------------------------------------  

----- De ANTÓNIO JOSÉ CAMBRAIA DA SILVA,  residente na Praia de  Mira, requerimento 

datado de 17 de Março de 2001, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e o licenciamento, 

pelo prazo de 15 dias, para obras de cobertura de esplanada, que pretende levar a efeito na mencionada 
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localidade. Deliberado aprovar o projecto de arquitectura e, do mesmo passo, licenciar a obra,  de 

conformidade e com os condicionamentos constantes da informação da DGULOP, desta Autarquia, 

de 01.04.07. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De  VERA LÚCIA MORAIS GUILHERME,  residente em Carromeu, requerimento datado de 

22 de Março findo, solicitando informação prévia relativamente à viabilidade de construção de  duas 

moradias unifamiliares isoladas, que pretende levar a efeito na mencionada localidade. Deliberado 

informar a requerente de que deverá ser solicitada emissão de parecer ao ICERR, com vista a 

habilitar o Executivo a pronunciar-se em definitivo, de conformidade com a informação da 

DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.07.--------------------------------------------------------------------------  

----- De SOTIPLANTA - SOCIEDADE DE ACTIVIDADES FLORESTAIS, Ldª.,  com sede em 

Mira, requerimento entrado nesta Câmara em 27 de Março de 2001, solicitando informação prévia 

relativamente à viabilidade de construção de pavilhão destinado a armazém que pretende levar a efeito 

em Cartau - Mira. Deliberado informar a requerente de que deverá ser solicitada emissão de 

parecer ao ICERR, com vista a habilitar o Executivo a pronunciar-se em definitivo, de 

conformidade com a informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.07.----------------------------  

----- De MANUEL RATO FRADE,  residente na Quinta da Lagoa, em Lagoa -  Mira, requerimento 

datado de 02 de Abril corrente, solicitando informação prévia relativamente à viabilidade de construção 

de aldeia desportiva que pretende levar a efeito na herdade do Lago Real, em Lagoa - Mira. Deliberado 

viabilizar a pretensão, de conformidade e com os condicionamentos constantes da informação da 

DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.07.--------------------------------------------------------------------------  

----- De JÚLIO CARLOS CANELAS BENTO DOS SANTOS,  residente em Paredes do Bairro, 

requerimento datado de 06 de Abril corrente, solicitando a substituição das peças escritas e desenhadas 

referentes à memória descritiva e estimativa de custos da obra, bem como peças desenhadas referentes a 

corte e alçado posterior e ainda a inutilização no projecto inicial da peça desenhada referente à planta da 

cave, respeitante a obras de construção de moradia, que pretende levar a efeito no lote nº. B-6 do 
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“Miroásis”. Deliberado aprovar o projecto de arquitectura,  de conformidade com as informações 

dos Serviços intervenientes no processo e fixar o prazo de 180 dias, para apresentação dos 

projectos da especialidade, face à informação final da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.06. ----  

----- De CARLOS ARISTIDES MARQUES ESTEVÃO, residente na localidade da Lagoa, 

requerimento datado de 27 de Março findo, solicitando informação prévia relativa à viabilidade de 

construção de pavilhão destinado a armazém/exposição e venda de materiais, que pretende levar a efeito 

na mencionada localidade. Deliberado viabilizar a pretensão, de conformidade e com os 

condicionamentos constantes da informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.07. -------------  

----- De ALBERTINO RIBEIRO CANHA  e  ESPOSA,  residentes em Lagoa - Mira, requerimento 

datado de 01 de Março de 2001, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e o licenciamento, 

pelo prazo de 1 mês, para obras de construção de anexos, que pretendem levar a efeito na referida 

localidade. Deliberado aprovar o projecto de arquitectura,  de conformidade com as informações 

dos Serviços intervenientes no processo e fixar o prazo de 180 dias, para apresentação dos 

projectos de betão armado, face à informação final da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.04. ----  

----- De  JOÃO AGRIPINO MARQUES ESTEVÃO,  residente na Lagoa, requerimento datado de 10 

de Janeiro de 2001, solicitando aprovação do projecto de arquitectura e o licenciamento pelo prazo de  3 

meses, para obras de construção de oficina de manutenção de viaturas, que pretende levar a efeito  na 

referida localidade. Deliberado aprovar o projecto de arquitectura,  de conformidade e com os 

condicionamentos constantes das informações dos Serviços intervenientes no processo e fixar o 

prazo de 180 dias, para apresentação dos projectos da especialidade, face à informação final da 

DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.09.--------------------------------------------------------------------------  

----- De  EMÍLIA MARQUES E OUTROS,  residentes na Praia de Mira, requerimento datado de 20 

de Março findo, solicitando licença para ocupação da via pública com materiais de construção  e 

instalação de uma grua, para construção de edifício que pretendem levar a efeito na Praia de Mira. 
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Deliberado deferir a pretensão, de conformidade e com os condicionamentos constantes da 

informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.07. ------------------------------------------------------  

----- De “A INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MIRA, LDª.”,  com sede em Cabeço - Mira, 

requerimento datado de 30 de Março findo, solicitando autorização para poder levar a efeito a realização 

de obras isentas de licença no prédio urbano que possui na mencionada localidade, consubstanciadas no 

restauro de rebocos, limpeza de telhados, caiar e pintar. Deliberado autorizar a realização das obras 

pretendidas, face à informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.05. -----------------------------   

----- De JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO MONTEIRO  e  ESPOSA,  residentes na 

localidade da Presa, requerimento com data de 30 de Março findo, solicitando o averbamento para seus 

nomes do processo de obras nº. 475 e respectiva licença nº. 225/85, referentes a construção de moradia 

na referida localidade, em virtude de serem os actuais proprietários, conforme comprovam com 

documentação que anexam. Deliberado informar os requerentes de conformidade com a informação 

da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.04, exarada no verso da petição.---------------------------------  

----- De CARLOS MANUEL CURTO DOS SANTOS,  residente em Ramalheiro -  Mira, 

requerimento entrado nesta Câmara em 08 de Março findo, solicitando a aprovação do projecto de 

arquitectura e o licenciamento, pelo prazo de 12 meses, para obras de ampliação de moradia  e muro de 

vedação, que pretende levar a efeito na citada localidade. Deliberado aprovar o projecto de 

arquitectura,  de conformidade com as informações dos Serviços intervenientes no processo e fixar 

o prazo de 180 dias, para apresentação dos projectos da especialidade, face à informação final da 

DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.06. Na presente deliberação não interveio o sr. vereador 

Engº. Hilário José da Cruz Petronilho, por ser o técnico autor do projecto.-------------------------------  

----- De  FERNANDO DA CRUZ VINHAS  e  CELSO SIMÕES COSTA,  requerimento datado de 

05 de Abril corrente, solicitando a rectificação da propriedade horizontal do prédio urbano sito na 

freguesia da Praia de Mira, composto de cave, rés-do-chão, primeiro, segundo, terceiro andares e sótão,  

descrito na Conservatória do Registo Predial, sob o nº. 00965, da freguesia da Praia de Mira., aprovada 
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por deliberação camarária de 13 de Março de 2001, na forma que indica. Deliberado deferir a 

pretensão, de conformidade com a informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.08, exarada 

no verso da petição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De ANTÓNIO DA CRUZ CARRIÇO  e  ESPOSA,  residentes em Almada, requerimento 

entrado nesta Câmara em 16 de Março findo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e o 

licenciamento, pelo prazo de 730 dias, para obras de construção de habitação e muro, que pretendem 

levar a efeito na localidade da Ermida, em parcela a destacar. Deliberado aprovar o projecto de 

arquitectura,  de conformidade e com os condicionamentos constantes das informações dos Serviços 

intervenientes no processo e fixar o prazo de 180 dias, para apresentação dos projectos da 

especialidade, face à informação final da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.07. Mais foi 

deliberado condicionar a aprovação da totalidade dos projectos e o licenciamento da obra à 

inscrição no Registo Predial, do ónus do não fraccionamento sobre a parcela resultante do 

destaque, previsto no nº. 3 do artº. 5º. do D.L. nº. 448/91, de 29 de Novembro, nos termos do 

disposto no nº. 4 dos citados diplomas. -----------------------------------------------------------------------------   

----- DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO:-------------------------------------------------------------  

-----  De ANTÓNIO DA CRUZ CARRIÇO  e  ESPOSA, residentes no Feijó, requerimento datado de 

01.03.15, solicitando o destaque de uma parcela de terreno sito na localidade da Ermida, conforme e na 

forma descrita no aludido requerimento e planta anexa ao mesmo. Deliberado autorizar o destaque do 

mencionado prédio, da parcela de terreno requerida, por se enquadrar no disposto no nº. 1 do artº. 

5º. do Decreto-Lei nº. 448/91, de 29 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 334/95, de 28 de 

Dezembro e Lei nº. 26/96, de 01 de Agosto, do mencionado destaque não resultarem mais de duas 

parcelas que confrontem com arruamentos públicos e a construção a erigir na parcela a destacar, 

dispor de projecto aprovado pela Câmara Municipal, em nome dos requerentes, face à informação 

da DGULOP do Município, de 07 de Abril corrente, exarada na petição e com os condicionamentos 

nela contidos,  carecendo, no entanto, de ser, nos termos do nº. 4 do artº. 5º. do citado diploma, 
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inscrito no registo predial, o ónus do não fraccionamento, previsto no nº. 3 do mesmo artº. 5º. e, do 

mesmo passo, certificar de conformidade com a petição acima exarada  e deliberação que sobre a 

mesma recaiu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De JOAQUIM MARTINS MENDES,  residente em Amadora, requerimento datado de 20 de 

Março findo, solicitando licenciamento municipal, pelo prazo de 15 dias,  para obras de construção de 

jazigo/capela, a levar a efeito no Cemitério Municipal de Mira. Deliberado aprovar o projecto de 

arquitectura e deferir o pedido de licenciamento, de conformidade com a informação da DGULOP, 

desta Autarquia, de 01.04.04, exarada no verso da  petição e, bem assim, fixar o prazo de 15 dias 

para a realização dos respectivos trabalhos.----------------------------------------------------------------------  

----- PROCESSO DE LOTEAMENTO URBANO Nº. 5/99, EM QUE É REQUERENTE MARIA 

ALBINA DE MIRANDA MARANHÃO e MARIDO, RESIDENTES EM PORTOMAR:  Presente, 

de novo, o processo de loteamento em referência, aprovado por deliberação camarária de 28 de Setembro 

de 1999, desta vez acompanhado de informação da DGULOP, de 01.04.06, relativamente à caução a 

prestar pela requerente, para garantia da boa e regular execução das obras de infra-estruturas.  

Deliberado  fixar a caução a prestar pela requerente no valor de 1.022.000$00 (um milhão e vinte e 

dois mil escudos), de conformidade com a informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.04.06. -  

-----  De ANTÓNIO NOGUEIRA LOURENÇO e OUTROS,  residentes na Praia de Mira, 

requerimento com data de 13 de Setembro de 1999, solicitando alteração ao loteamento urbano nº. 

12/95, referente a prédio urbano que possuem  na referida localidade, nos Prazos da Barrinha.  

Deliberado informar os requerentes de conformidade com a informação da DGULOP do 

Município, de 01.04.06, exarada no verso da pretensão. -------------------------------------------------------  

----- De HEITOR MARQUES  e  OUTROS,  residentes na Praia de Mira, requerimento datado de 23 

de Fevereiro de 2001, solicitando a reapreciação do processo de loteamento urbano nº. 12/00, indeferido 

por deliberação camarária de 00.12.12, de acordo com as alterações que apresenta.  Deliberado 
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informar os requerentes de conformidade com a informação da DGULOP, desta Autarquia, de 

01.04.09, exarada na petição. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- CEMITÉRIOS MUNICIPAIS: Obras em sepulturas perpétuas:--------------------------------------  

-----  De JOÃO EVANGELISTA CRUZ FERNANDES,  residente em Carromeu - Mira, 

requerimento datado de 09 de Abril corrente, solicitando licença pelo prazo de 15 dias para proceder à 

construção de sepultura perpétua sita no Cemitério Municipal de Mira, integrada no leirão nº. 8, fila nº. 

4, covato nº. 7. Deferido, de conformidade com a informação da DGULOP do Município, de 

01.04.09, exarada no verso da petição.-----------------------------------------------------------------------------  

-----  De JOÃO EVANGELISTA CRUZ FERNANDES,  residente em Carromeu - Mira, 

requerimento datado de 09 de Abril corrente, solicitando licença pelo prazo de 15 dias para proceder à 

construção de sepultura perpétua sita no Cemitério Municipal de Mira, integrada no leirão nº. 8, fila nº. 

4, covato nº. 7. Deferido, de conformidade com a informação da DGULOP do Município, de 

01.04.09, exarada no verso da petição.-----------------------------------------------------------------------------  

-----  De AGOSTINHO GOMES DA ROCHA,  residente na Presa - Mira, requerimento datado de 27 

de Março findo, solicitando licença pelo prazo de 15 dias para proceder à construção de sepultura 

perpétua sita no Cemitério Municipal de Mira, integrada no leirão nº. 5, fila nº. 7, covato nº. 2 (parte 

nova). Deferido, de conformidade com a informação da DGULOP do Município, de 01.04.04, 

exarada no verso da petição.------------------------------------- ----------------------------------------------------  

-----  De HERD. DE MANUEL AUGUSTO DOS SANTOS,  residentes em Ermida - Mira, 

requerimento datado de 02 de Abril corrente, solicitando licença pelo prazo de 15 dias para proceder à 

construção de sepultura perpétua sita no Cemitério Municipal de Mira, integrada no leirão nº. 9, covato 

nº. 235. Deferido, de conformidade com a informação da DGULOP do Município, de 01.04.04, 

exarada no verso da petição.------------------------------------- ----------------------------------------------------  

----- DIVERSOS: Mais foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------  
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----- 1 - ZONA INDUSTRIAL DE MIRA - POLO II - ALIENAÇÃO DE PATRIMÓNIO 

MUNICIPAL:  Tendo sido aprovado o Regulamento para Aquisição dos lotes da Zona Industrial de 

Mira - Polo II, em reunião camarária de 10 de Agosto de 1999 e da Assembleia Municipal de 24 de 

Setembro do mesmo ano  e verificando-se que ainda não se procedeu à competente autorização para 

venda do terreno onde vai ser instalada a Zona Industrial de Mira - Polo II, torna-se, assim, necessário 

proceder à respectiva venda do imóvel objecto de loteamento.  Deliberado proceder à venda do 

terreno, destinado à instalação e funcionamento da  Zona Industrial de Mira - Polo II, de acordo 

com o respectivo Plano de Pormenor, subordinada às condições constantes do regulamento para 

aquisição dos respectivos lotes. Mais foi deliberado submeter o assunto à aprovação do Órgão 

Deliberativo do Município,  nos termos legais. -------------------------------------------------------------------  

----- 2 - CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE PARA INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DA PRAIA DE MIRA:  Na sequência do 

protocolo celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Centro e a Autarquia e tendo em conta 

as conversações levadas a cabo entre as duas entidades, com vista à instalação e construção de uma 

Extensão de Saúde na Vila da Praia de Mira, reconheceu-se a necessidade de a Autarquia disponibilizar 

um terreno para o efeito. Assim, com vista a facilitar a referida instalação, deliberado ceder, a título 

gratuito,  o direito de superfície do terreno sito na Praia de Mira, junto ao Mercado Municipal, à 

Administração Regional de Saúde do Centro, para efeitos de construção da Extensão de Saúde da Praia 

de Mira, por um período de 50 anos, renovável, por novo período de 10 anos. Mais foi deliberado 

submeter o assunto à aprovação do Órgão Deliberativo do Município, nos termos legais. -------------------  

------ 3 - PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL DO ANO DE 2001 - PROPOSTA DE 

APROVAÇÃO: A fim de ser proposta à aprovação do órgão deliberativo do Município, nos termos 

legais, foi presente a primeira revisão orçamental do ano de 2001, que aqui se dá como reproduzida, 

conforme o disposto no artº. 5º., nº. 1, do Decreto-Lei nº. 45 362, de 21 de Novembro de 1963, com a 

redacção introduzida pelo artº. Único do Decreto-Lei nº. 334/82, de 19 de Agosto, instrumento que 
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importa, na sua receita global, na quantia de 152.781.000$00 (cento e cinquenta e dois milhões, 

setecentos e oitenta e um mil escudos), proveniente do saldo em dinheiro, apurado na conta de gerência 

do ano anterior. e transferência de verbas, importando a sua despesa em igual quantia. DELIBERADO 

PROPOR O MENCIONADO INSTRUMENTO FINANCEIRO À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRA, NOS TERMOS LEGAIS, APÓS APRECIAÇÃO E 

DISCUSSÃO DO MESMO, DELIBERAÇÃO ESTA APROVADA POR UNANIMIDADE. ---------  

----- 4 - PRIMEIRA REVISÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2001 - 

PROPOSTA DE APROVAÇÃO : Para efeitos de ser, igualmente, proposta à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos legais, foi presente a primeira revisão do plano de actividades para o ano 

financeiro de 2001, que aqui se dá como transcrita, de conformidade com o disposto no artº. 5º., nº. 1, do 

Decreto-Lei nº. 45 362, de 21 de Novembro de 1963, com a redacção introduzida pelo artº. único do 

D.L. nº. 334/82, de 19 de Agosto, revisão esta que prevê reforços, no valor global de 161.877.000$00 

(cento e sessenta e um milhões, oitocentos e setenta e sete mil  escudos), assim distribuídos: 4.1 - 

Educação - 17.000.000$00; 4.2 - Cultura, desporto e Tempos Livres - 37.461.000$00; 4.3 - Habitação e 

Urbanização - 99.616.000$00; 4.4 - Desenvolvimento Económico e Abastecimento Público - 

3.800.000$00; 4.5 - Administração Municipal - 4.000.000$00. Igualmente, prevê deduções, no valor 

global de 156.462.000$00 (cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e dois escudos), 

respeitantes a Educação - 4.000.000$00; Cultura, Desporto e Tempos Livres  - 52.462.000$00 e 

Saneamento e Salubridade - 100.000.000$00. DELIBERADO PROPOR O PRESENTE 

INSTRUMENTO FINANCEIRO À APROVAÇÃO DO ÓRGÃO DELIBERATIVO DO 

MUNICÍPIO, NOS TERMOS LEGAIS, APÓS APRECIAÇÃO E DISCUSSÃO DO MESMO, 

DELIBERAÇÃO ESTA APROVADA POR UNANIMIDADE.----------------------------------------------  

----- Pelo sr. Presidente da Câmara foi feita uma leitura explicativa das diversas  actividades do Plano e  

rubricas orçamentais, dando, igualmente, conta das importâncias e valores, objecto da revisão e 

respectiva justificação. Foram, de seguida, efectuados alguns pedidos de esclarecimento, pelos senhores 
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Vereadores, tendo o sr. Vereador Prof. Carlos Camarinha questionado a que se devia a dedução de 

52.000 contos, imputados à Casa da Música, bem como a dedução referente ao saneamento em Seixo e 

Cabeço, no valor de 100.000 contos. Quanto à primeira questão, o sr. Presidente explicou que se tratava 

de um atraso na execução da referida obra, uma vez que a mesma estava prevista para o início deste ano, 

- o que já não vai acontecer - e, quanto à segunda questão, foi pelo sr. Presidente, complementado pelo 

sr.  Vereador Engº. Carlos Caiado, explicado que não se tornava necessário contemplar essa verba em 

orçamento, uma vez que a obra iria ser executada pela SIMRIA, num programa específico a que se 

candidatara. Foi dito pelo sr. Vereador Prof. Carlos Camarinha que aceitava a explicação, referindo, de 

seguida, que era sua ideia votar contra a revisão, mas  que, face às explicações dadas, compreendendo 

agora a razão da desafectação de verbas ao saneamento, o qual considerava necessário e urgente, ia votar 

favoravelmente. De seguida, alertou para uma eventual falta de rigor nos cálculos, aquando da 

elaboração do orçamento para o corrente ano, tendo referido, como exemplo, o Museu da Praia de Mira, 

a pintura do Gimnodesportivo e instalação e ampliação da rede eléctrica, cujas verbas são agora 

substancialmente reforçadas. Esclareceu que não era contra o reforço de verbas, porém, tal circunstância, 

revelaria alguma falta de rigor aquando da elaboração do Plano e Orçamento. O sr. Vereador Dr. 

Agostinho, usou da palavra para esclarecer que algumas obras, podiam agora ser melhor contempladas, 

em virtude da disponibilidade dos 100.000 contos anteriormente afectos ao saneamento; que, se tratava 

de uma questão de prioridades. O sr. Vereador Engº. Cravo Roxo interveio para referir que constatara 

que o Pavilhão Municipal dos Desportos necessitava de obras de conservação e indagou se as obras das 

infra-estruturas do Miroásis iriam ser executadas na totalidade, com a verba agora prevista ou se ainda 

iria ficar algo para executar no próximo ano. O sr. Presidente da Câmara disse que se as obras 

constavam em rubrica, eram para cumprir, porém, poderiam surgir condicionalismos que o poderiam 

impedir. O sr. Engº. Belmiro Machado usou da palavra para informar que estavam a decorrer os 

concursos para conclusão das infra-estruturas do Miroásis, os quais eram concursos limitados, não 

sujeitos a Visto do Tribunal de Contas e, como tal, bastante céleres. O sr. Vereador Engº. Cravo Roxo 
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informou que algumas pessoas com habitação no Miroásis lhe tinham comunicado sentirem-se, 

porventura, marginalizadas, por não disporem das necessárias infra-estruturas. Interveio, de novo, o sr. 

Presidente da Câmara, começando por mencionar a questão do saneamento; quanto à questão do rigor, 

disse que não se verificava a falta do mesmo, pois que a vida estava em constante evolução e tinham de 

se ter em consideração todos os condicionalismos verificados, mencionando as intempéries ocorridas.  

Congratulou-se com os reparos dos elementos do PSD, que considerou  bastante positivos e salutares, 

contribuindo para o desenvolvimento do concelho, em contraponto às intervenções ocorridas no período 

de “Antes da Ordem do Dia”, questão que não gostaria de voltar a ver discutida; que, no Executivo 

Municipal eram analisadas, de forma séria e digna, as coisas essenciais ao desenvolvimento do concelho. 

----- 5 - INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS, RELATIVAMENTE A INCUMPRIMENTO DE 

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO, POR PARTE DE HERDEIROS DE JOSÉ MARIA DE JESUS 

SÉRGIO, DA PRAIA DE MIRA - NOVA NOTIFICAÇÃO:  Tomar conhecimento da informação dos 

Serviços, com data de 22 de Março findo, comunicando a falta de cumprimento, por parte de Herdeiros 

de José Maria de Jesus Sérgio, da Praia de Mira, de notificação para apresentação de projecto, com vista 

à eventual legalização de obras levadas a efeito, clandestinamente, no extremo sul do denominado 

“Edifício Mira - Barra”, na citada localidade da Praia de Mira e, do mesmo passo, conceder um novo 

prazo de 30 dias, a contar da data da notificação, para apresentação do referido projecto, sob pena de 

incorrerem em crime de desobediência. ------------------------------------------------------------------------------  

----- 6 - INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS, RELATIVAMENTE A INCUMPRIMENTO DE 

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO, POR PARTE DE ARLINDO, MARÇALO & MALTA, LDª., 

COM SEDE NA ZONA INDUSTRIAL DE MIRA - NOVA NOTIFICAÇÃO:  Tomar conhecimento 

da informação dos Serviços, com data de 02 de Abril corrente, comunicando a falta de cumprimento, por 

parte de “Arlindo, Marçalo & Malta, Ldª.”, com sede na Zona Industrial de Mira, de notificação para 

retirada de vedação em rede plastificada que colocou junto à sua unidade fabril situada na referida Zona 

Industrial e, do mesmo passo, conceder um novo prazo de 5 dias, a contar da data da notificação, para 
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cumprimento do determinado na referida notificação, sob pena desta Câmara Municipal se lhe substituir, 

efectuando o trabalho, debitando-lhe, posteriormente, os respectivos custos. Mais deve o infractor ficar 

notificado de que, caso desobedeça  incorrerá em crime de desobediência. -------------------------------------  

----- 7 - INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS, RELATIVAMENTE A INCUMPRIMENTO DE 

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO, POR PARTE DE MIRIAM DE ALMEIDA SIMÕES 

RODRIGUES, RESIDENTE EM PORTOMAR - MIRA - NOVA NOTIFICAÇÃO:  Tomar 

conhecimento da informação dos Serviços, com data de 02 de Abril corrente, comunicando a falta de 

cumprimento, por parte de Miriam de Almeida Simões Rodrigues, residente em Portomar -  Mira, de 

notificação para fecho de janelas abertas em contravenção com a legislação vigente e, do mesmo passo, 

conceder um novo prazo de 15 dias, a contar da data da notificação, para cumprimento do determinado 

na referida notificação, sob pena de, não cumprindo, incorrer  em crime de desobediência.-----------------  

----- 8 - FESTA DA PÁSCOA/2001 - TOLERÂNCIA DE PONTO PARA OS FUNCIONÁRIOS E 

AGENTES MUNICIPAIS NA SEGUNDA-FEIRA DE PÁSCOA:  Conceder, por ser habitual e no 

conhecimento da realização da visita pascal em determinadas localidades do Município, tolerância de 

ponto aos funcionários e agentes municipais na Segunda-feira de Páscoa, dia 16 de Abril corrente.. Mais 

foi deliberado que os pagamentos e os prazos que ocorram ou terminem no citado dia, transitarão para o 

dia útil imediatamente a seguir, ou seja, dia 17 de Abril de 2001. -----------------------------------------------  

----- 9 - INFORMAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVAMENTE A 

EXISTÊNCIA DE CASA DEGRADADA, NA LOCALIDADE DO SEIXO, PERTENCENTE A 

MANUEL AUGUSTO CADETE - DEMOLIÇÃO: 9.1 -  Tomar conhecimento da informação da 

Fiscalização Municipal, relativamente à existência de casa degradada, sita na Rua Manuel Figueiras, na 

localidade do Seixo, pertencente a MANUEL AUGUSTO CADETE,  a qual se encontra em ruínas, 

provocando mau aspecto e eventual perigo para os transeuntes da referida rua; 9.2 - Ordenar a 

notificação do referido proprietário para, no prazo de 15 dias, a contar da data da notificação, proceder à 

demolição da construção em causa, sob pena desta Câmara Municipal se lhe substituir, debitando-lhe 
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posteriormente, as respectivas custas. Mais foi deliberado notificar o referido indivíduo que, em caso de 

incumprimento, incorrerá no crime de desobediência. -------------------------------------------------------------  

----- 10 - REPARAÇÃO DA PONTE PEDONAL DO CABEÇO, SOBRE A VALA VELHA - 

RECURSO AO AJUSTE DIRECTO:  Recorrer ao ajuste directo à firma “Ventura, Sereno & 

Anacleto, Ldª.”, com sede na Zona Industrial de Mira, com vista à reparação da ponte pedonal do 

Cabeço, sobre a Vala Velha, pelo preço de 950.000$00 (novecentos e cinquenta mil escudos), a acrescer 

de IVA, conforme proposta da referida firma, de 01.03.30.-------------------------------------------------------  

----- 11 - ELECTRIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO - AMPLIAÇÃO DE REDE  E COLOCAÇÃO 

DE FOCOS LUMINOSOS: 11.1 -  Adjudicar à EDP Distribuição - Energia S.A., a ampliação da rede 

de BT/IP na Rua Cruzamento da Cooperativa, na Praia de Mira, pelo preço de 164.040$00 (cento e 

sessenta e quatro mil e quarenta escudos), a acrescer de IVA, conforme orçamento nº. 24/01, de 

01.04.02; 11.2 -  Adjudicar à EDP Distribuição - Energia S.A., a ampliação da rede de IP, na Rua da 

Fonte da Maceira, em Portomar, pelo preço de 163.673$00 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e 

setenta e três escudos), a acrescer de IVA, conforme orçamento nº.25/01, de 01.04.02; 11.3 -  Adjudicar 

à EDP Distribuição - Energia S.A., a colocação de dois focos luminosos, um na Rua dos Loureiros, no 

seixo e outro na Rua da Lagoa, localidade da Lagoa, pelo preço global de 6.000$00 (seis mil escudos), a 

acrescer de IVA, conforma orçamento nº. 26/07, de 01.04.02. ---------------------------------------------------  

----- 12 - PAVIMENTAÇÃO A BETUMINOSO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO 

CEMITÉRIO DO SEIXO - ADJUDICAÇÃO:  Adjudicar, mediante recurso ao ajuste directo à firma 

“Alberto Almeida Carlos”, com sede no Seixo, a execução da empreitada em epígrafe, pelo preço de 

993.510$00 (novecentos e noventa e três mil, quinhentos e dez escudos), a acrescer de IVA, conforme 

proposta da referida firma, de 01.03.19. -----------------------------------------------------------------------------  

----- 13 - EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉCTRICA PARA ALIMENTAÇÃO DE 2 POÇOS DE 

BOMBAGEM DE ESGOTOS DOMÉSTICOS DA VIDEIRA NORTE - ADJUDICAÇÃO:  

Adjudicar, mediante recurso ao ajuste directo à firma “Prioridade - Construção de Vias de Comunicação, 
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Ldª.”, com sede na Mealhada, a execução de baixada eléctrica para alimentação de 2 poços de 

bombagem de esgotos domésticos da Videira Norte, pelo preço de 978.240$00 (novecentos e setenta e 

oito mil, duzentos e quarenta escudos), a acrescer de IVA, de conformidade com a informação da 

DOMSBA, desta Autarquia, de 01.04.02. ---------------------------------------------------------------------------  

----- 14 - APROVAÇÃO DOS PROJECTO, PROGRAMA DE CONCURSO E CADERNO DE 

ENCARGOS, CONCERNENTES À EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA 

CAPELA E TRANSVERSAL EM CORTICEIRO DE BAIXO - RECURSO AO AJUSTE 

DIRECTO, COM CONSULTA: Aprovar os projecto, programa de concurso e caderno de encargos, 

concernentes à empreitada em epígrafe e, do mesmo passo, recorrer ao ajuste directo, com consulta a três 

empresas, com  vista à realização dos respectivos trabalhos, estimados em 4.000.000$00 (quatro milhões 

de escudos), de conformidade com a informação da DOMSBA, desta Autarquia, de 01.03.19. -------------  

----- 15 - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DA PRAIA DE MIRA - 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE - ADJUDICAÇÃO:  Na sequência de abertura de 

concurso, abertura de propostas, análise e relatório, concernentes à empreitada em epígrafe, adjudicar a 

realização dos respectivos trabalhos à firma “Construções Marvoense, Ldª.”, com sede em Ventosa do 

Bairro - Mealhada, pelo preço de 68.738.425$00 (sessenta e oito milhões, setecentos e trinta e oito mil, 

quatrocentos e vinte e cinco escudos), a acrescer de IVA, de conformidade com o Relatório da Comissão 

de Análise de Propostas, de 01.03.16. --------------------------------------------------------------------------------  

----- 16 - EXECUÇÃO DA COBERTURA DO PALCO PERTENCENTE À AUTARQUIA - 

RECURSO AO PROCEDIMENTO COM CONSULTA PRÉVIA A TRÊS ENTIDADES, COM 

VISTA À:  Recorrer ao procedimento com consulta prévia a três entidades, com vista à execução da 

cobertura do palco pertencente à Autarquia, em virtude da anterior se encontrar danificada, de 

conformidade com a informação dos Serviços, de 01.04.02. ------------------------------------------------------  

----- 17 - REGULAMENTO DO FUNCIONAMENTO DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO 

DE DURAÇÃO LIMITADA, NAS VILAS DE MIRA E PRAIA DE MIRA - PROPOSTA DE 
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ALTERAÇÃO:  Aprovar uma proposta apresentada pelo sr. Vereador Engº. Carlos Caiado, com data 

de 01.04.10,  no sentido de ser feita uma adenda à alínea b) do nº. 2 do artº. 1º., passando a referida 

alínea a ter a seguinte redacção: “ b) Na 2ª. fase, na Avª. 25 de Abril, continuando no início da Rua Dr. 

João Alfarelos e início da Avenida Marquês de Pombal, nos Parques de estacionamento e lugares 

marcados, até ao limite da primeira edificação entre estas duas vias”. ----------------------------------------  

----- 18 - PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA E A DIRECÇÃO 

REGIONAL DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO CENTRO PARA 

A REMOÇÃO DE JACINTO DE ÁGUA, ERVA PINHEIRINHA E ACÁCIA,  NAS LAGOAS DE 

MIRA E BARRINHA - APROVAÇÃO DE: Aprovar o seguinte protocolo entre a Câmara Municipal 

de Mira e a Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Centro, para a remoção 

de jacinto de água, erva pinheirinha e acácia, nas lagoas de Mira e Barrinha: --------------------------------  

----- “Numa perspectiva de defesa ambiental e enquadrado no âmbito do projecto Ecomuseu das 

Lagoas da Barrinha e de Mira, pretende a DRAOTC levar a efeito uma limpeza manual das linhas de 

água que atravessam o concelho de Mira as quais se encontram invadidas por jacintos de água, espécie 

invasora, introduzida em Portugal Continental.--------------------------------------------------------------------  

----- Reconhecendo que se impõe tomar medidas que melhorem as condições ecológicas do sistema, a 

qualidade de vida das populações residentes no concelho e dos turistas que visitam Mira, a Câmara 

Municipal de Mira realça a adopção de medidas que visem a defesa e preservação do meio ambiente e 

revela o trabalho de cooperação ambiental na salvaguarda do interesse público que as acções de 

limpeza dos cursos de água poderão induzir e que surgem como objecto principal do presente 

protocolo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Assim, reconhecendo o interesse público da presente acção de defesa ambiental a que as partes se 

obrigam, entre a DRAOTC, adiante designada por 1º outorgante, neste acto representada pelo Director 

Regional Dr. Fernando Peixinho de Cristo e a Câmara Municipal de Mira, adiante designado por 2º 

outorgante, nesta acto representado pelo Presidente da Autarquia Dr. João Maria Ribeiro Reigota. ----  
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----- É acordada a celebração do presente protocolo, subordinada às seguintes cláusulas: ---------------  

----- 1ª - O 1º e 2º outorgante reconhecem a necessidade de se proceder à execução do projecto de 

limpeza das linhas de água no concelho de Mira, consubstanciado no corte e retirada dos jacintos de 

água, erva-pinheirinha e acácia. -------------------------------------------------------------------------------------  

----- 2ª - O 2º outorgante providencia a aquisição dos meios humanos e dos equipamentos necessários 

à execução dos trabalhos de limpeza. --------------------------------------------------------------------------------  

----- 3ª - O 1º outorgante compromete-se a apoiar tecnicamente a execução dos trabalhos e a 

fiscalização do seu desenvolvimento.---------------------------------------------------------------------------------  

----- 4ª - As despesas resultantes da assunção dos encargos, referidos na 2ª e 3ª cláusulas serão da 

responsabilidade do 1º outorgante, até ao valor global de 3 464 640$00 (três milhões quatrocentos e 

sessenta e quatro seiscentos e quarenta escudos).------------------------------------------------------------------  

----- 5ª - A participação financeira, a cargo do 1º outorgante será promovida em função da 

apresentação pelo 2º outorgante dos documentos justificativos de despesa  e respectivo auto de 

medição a elaborar com periodicidade mensal. --------------------------------------------------------------------  

----- 6ª - O presente protocolo entra em vigor a partir da data da sua assinatura, está condicionado à 

aprovação do projecto onde se insere no âmbito do Programa Operacional do Ambiente, vigorando até 

31 de Dezembro de 2001.”---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 19 - PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA E A 

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DO SEIXO - RECTIFICAÇÃO: Foi dado conta de que o 

texto do protocolo entre a Câmara Municipal de Mira e a Comissão de Melhoramentos do Seixo, 

devidamente aprovado na reunião de 13 de Março de 2001, sofreu ligeiras alterações para adaptação e 

melhoria do respectivo texto, tendo sido proposta a respectiva rectificação.  Deliberado aprovar o texto 

definitivo, com as rectificações introduzidas e que, a seguir, se transcreve: ------------------------------  
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----- “A Câmara Municipal de Mira reconhece o papel que cabe ás Associações e congratula-se com 

o aparecimento de mais uma Associação, realçando o papel de participação e criatividade que lhes 

compete em prol do progresso das comunidades em que se encontram inseridas. -------------------------  

----- A Câmara Municipal de Mira, num espírito de descentralização e coordenação pretendidas, 

reconhece a importância da dinâmica comunitária que pretende levar a cabo a Comissão de 

Melhoramentos do Seixo de Mira, em pareceria com outras entidades e Associações 

locais/concelhias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal de Mira reconhece a dedicação, o mérito, o espírito cívico e o valor dos 

elementos que compõe a referida Comissão, alguns com provas mais do que dadas em prol da vida 

comunitária. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal de Mira representada pelo seu Presidente Dr. João Maria Ribeiro Reigota 

e adiante designado por 1º Outorgante e a Comissão de Melhoramentos do Seixo de Mira, 

representado pelo seu Presidente, Sr. Fernando Parabém, e adiante designado por 2º Outorgante, 

celebram este Protocolo subordinada às seguintes condições:--------------------------------------------------  

----- 1º - O 2º Outorgante compromete-se a executar trabalhos (da competência da Câmara 

Municipal) sobretudo em áreas relacionadas com a higiene pública, a limpeza, o sistema hídrico, o 

ambiente, e ainda levando a cabo actividades e projectos ligados ao sector sócio-cultural, 

educacional, recreativo e desportivo.--------------------------------------------------------------------------------  

----- 2º - O 2º Outorgante compromete-se a promover acções de sensibilização de cariz cultural, 

desportivo, ambiental e outros de relevo para a Freguesia onde se insere, bem como promover a 

ocupação dos tempos livres dos jovens e idosos.-------------------------------------------------------------------  

----- 3º - O 1º Outorgante compromete-se a prestar o apoio técnico e logístico necessário à 

consecução de algumas obras bem como a apoiar com alguns materiais necessários.---------------------  

----- 4º - O 1º Outorgante atribuirá ao 2º Outorgante um subsídio de 1000 contos para o ano de 2001, 

a  atribuir em diversas tranches, em datas a acordar entre as partes, consoante a evolução dos 
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trabalhos e dos projectos, podendo esta verba ser revista de acordo com a dinâmica, a organização e a 

evolução das acções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 5º - Os casos omissos decorrentes da aplicação deste acordo serão resolvidos entra a Câmara e a 

Comissão de Melhoramentos do Seixo de Mira.” -----------------------------------------------------------------  

-----  O sr. Vereador Prof. Carlos Camarinha, usou da palavra para solicitar cópia do protocolo, depois 

de devidamente rectificado. O sr. Presidente da Câmara mencionou que documentos anteriormente 

cedidos, poderiam ser encontrados em locais públicos, o que não reputava de bom, não gostando que tal 

sucedesse. O sr. Vereador Engº. Virgílio Cravo Roxo, usou da palavra para referir que gostava que o sr. 

Presidente lhe indicasse um caso, porquanto, não tinha conhecimento da questão. O sr. Presidente da 

Câmara disse que podia enunciar vários exemplos, bastando percorrer os locais atrás referidos; que, não 

mencionava nomes, tendo apenas feito um reparo. O sr. Vereador Engº. Cravo Roxo, em reposta, disse 

não ter solicitado que lhe fosse indicado qualquer nome, apenas havia pedido que lhe fosse indicado um 

documento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 20 - PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA E A 

BANDA RESSURREIÇÃO DE MIRA - RECTIFICAÇÃO:  Foi referido que, após a aprovação do 

protocolo efectuada em reunião de 28 de Fevereiro findo, voltou a ser referido na reunião de 27 de 

Março último o protocolo com a Banda Ressurreição de Mira, tendo sido referido, igualmente, o 

montante de 3.500.000$00 a atribuir, no âmbito do protocolo. Para que não restem dúvidas, foi dito pelo 

sr. Vereador Dr. Agostinho Silva que se tratava do mesmo e único protocolo, apenas alterado no seu 

montante, que era de 3.500.000$00. Face à supra mencionada explicação foi deliberado ratificar o 

protocolo com a Banda Ressurreição de Mira, com a rectificação introduzida quanto ao montante a 

considerar, ou seja, o valor de 3.500.000$00 ------------------------------------------------------------------------  

----- 21 - EXECUÇÃO DO MERCADO DE MIRA:  Foi apresentado pelos Serviços o ponto da 

situação, quanto à execução do Mercado de Mira, tendo sido dado conta duma reunião havida entre 

funcionários da Autarquia e representantes da firma “Veríssimo & Irmão, Ldª..”. Depois de vistos os 
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materiais necessários e os respectivos preços unitários e tendo em conta a proposta apresentada pela 

firma, datada de 09 de Abril corrente, deliberado proceder ao ajuste directo das obras a efectuar e dos 

materiais necessários para a execução de duas paredes em alvenaria de tijolo, incluindo sapatas, vigas de 

fundação, pilares, viga de coroamento, rebocos e pintura, no valor de 984.500$00 (novecentos  e oitenta  

e quatro mil e quinhentos escudos).-----------------------------------------------------------------------------------  

----- 22 - NOTIFICAÇÃO DE JOÃO DA CRUZ FERNANDES PARA DEMOLIÇÃO DE 

HABITAÇÃO DEGRADADA NA LAGOA (EX-SEDE DO LAGONENSE):  Na sequência da  

notificação de 20 de Março findo a João da Cruz Fernandes e outros herdeiros de João de Jesus 

Mingatos,  para  procederem à demolição de uma habitação em adiantado estado de degradação de que o 

mesmo é comproprietário, foi apresentado requerimento, datado de  30 de Março último, com entrada 

em 02 de Abril corrente, informando que não é o único proprietário do prédio em questão e que mandou 

elaborar um projecto de reconstrução do referido imóvel, a fim de obter o necessário licenciamento, 

aguardando a conclusão dos projectos, para proceder às necessárias obras de beneficiação. É igualmente 

referido pelo requerente que já por diversas vezes tem procurado contactar os restantes comproprietários, 

não tendo, até esta data, tido êxito as diligências efectuadas nesse sentido, solicitando, a final, que 

promova a Câmara uma reunião com os restantes comproprietários a fim de se encontrar a adequada 

solução e ainda que não seja dada como definitiva a decisão da demolição do referido prédio, tomada 

pela Câmara. Analisado o presente requerimento foi deliberado  manter  a decisão que ordenou a 

demolição da habitação situada na Lagoa de que é comproprietário João da Cruz Fernandes e outros, em 

virtude de a mesma se encontrar em adiantado estado de degradação, ameaçando perigo iminente de 

derrocada, com fundamento de que urge defender a segurança dos cidadãos, indeferindo-se, com tal 

fundamento, o respectivo pedido.  Mais foi deliberado não aceitar a justificação do insucesso das 

diligências levadas a cabo pelo requerente com os restantes comproprietários para a resolução da 

situação presente, por se tratar de razões do foro pessoal que ao requerente dizem respeito e ainda 

indeferir o pedido feito à Câmara para promover uma reunião com os ditos proprietários, uma vez que 
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tal razão configura um dever e um interesse particular, não permitindo o estado do prédio, face à vistoria 

efectuada pelos Serviços, protelar, por mais tempo, a actual situação de perigo e atendendo, também, ao 

facto de que foram pela Autarquia promovidas diversas reuniões com os comproprietários a que, 

algumas delas, os interessados faltaram e por se entender que a defesa dos seus interesses e a assunção 

dos seus deveres, nesta matéria, competem aos comproprietários. No indeferimento do requerimento foi 

tido em conta, ainda, o facto de ter sido dirigido à Câmara  um pedido de informação prévia de 

loteamento, viabilizado em reunião de 11 de Maio de 1999, bem como um pedido de loteamento, a que 

corresponde o processo 7/96, pendente, por a Câmara ter deliberado informar os requerentes de 

conformidade com a informação da DGULOP, de 12.12.1996, de que o projecto contrariava alguns 

aspectos do regulamento do PDM, sem que, até à presente data, tenha dado entrada qualquer projecto, 

aguardando-se a sua reformulação, não obstante o facto  de, anteriormente,  terem sido efectuadas 

recomendações junto dos comproprietários quanto à necessidade de se efectuarem obras de reconstrução 

ou construção de edifício novo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

------ ENCERRAMENTO: -------------------------------------------------------------------------------------------  

------ E, não havendo mais nada a tratar, pelo Sr. Presidente foi declarada encerrada a reunião, sendo 

12:30 horas, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, em que as deliberações foram tomadas 

conforme se refere no texto e aprovadas em minuta assinada no final da reunião. De referir que o sr. 

Presidente da Câmara se ausentou da reunião antes do final, pelo que não participou nos assuntos 

constantes dos nºs. 3, 4 e 5 da Agenda de Trabalhos respectiva. -------------------------------------------------  

________________________________________ 

 ________________________________________ 

________________________________________ 
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