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ACTA  DA   REUNIÃO   ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  

MUNICIPAL DE MIRA, REALIZADA NO DIA 13 DE  

FEVEREIRO DE 2001: ----------------------------------------  

------ Aos treze dias do mês de Fevereiro 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. Agostinho Neves 

da Silva, estando presentes os Vereadores senhores, 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. Presentes, 

também, os srs. Chefe de Divisão de Gestão Urbana, Loteamentos e Obras Particulares, Engº. Belmiro 

Rui Machado e Chefe de Divisão Obras Municipais, Saneamento Básico e Ambiente, Engº. Rui Manuel 

Reixa da Cruz Silva. 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, tendo o sr. Vereador Prof. Carlos Moreira Camarinha 

introduzido uma correcção relativamente ao conteúdo do ponto nº. 14 de “Diversos”, concretamente no 

tocante ao assentamento de lancil na localidade das Cavadas, uma vez que a referida obra tinha surgido 

a pedido da Comissão de Melhoramentos das Cavadas e na reunião tinha sido falado que uma de duas 

alternativas deveria ser considerada: ou se atribuía o subsídio de 500.000$00 à Comissão de 

Melhoramentos, ou se recorria ao ajuste directo, para execução da obra naquele montante. Por todos foi 

concordado que tal alteração deveria ser feita à acta pelo que o ponto nº. 14 de “Diversos”, passa a ter a 

seguinte redacção: “14 - ASSENTAMENTO DE LANCIL NA LOCALIDADE DAS CAVADAS - 

RECURSO AO AJUSTE DIRECTO: Na sequência de pedido feito pela Comissão de Melhoramentos das 

Cavadas, recorrer ao ajuste directo a “Paulo Sérgio de Oliveira Cruz”, de Cavadas - Mira, com vista 

ao assentamento de lancil, na localidade referida, pelo preço de 500.000$00 (quinhentos mil escudos), 

a acrescer de IVA, de conformidade com a informação da DOMSBA, desta Autarquia, de 01.01.12”. ---  
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----- Igualmente, o sr. Vereador Virgílio Miranda Cravo Roxo, introduziu uma correcção ao 2º. 

parágrafo contido na página 3, devendo o mesmo ser substituído pelo seguinte: “Pelo sr. Vereador Engº. 

Virgílio Cravo Roxo foi dito que, uma vez que se estava no trilho certo, bom seria que se avançasse 

rapidamente com o projecto em causa, de modo a chegarmos, no mais curto espaço de tempo, à sua 

concretização no terreno e assim irmos de encontro às expectativas que foram já anteriormente 

criadas”. Mais disse que, no tocante à deliberação referente ao aluguer de máquinas, deveria constar em 

acta que, depois de analisado o custo de máquina com transporte e sem transporte, a solução mais 

vantajosa para a Câmara era a que estava exarada em acta, porquanto esse assunto tinha sido abordado e 

estava omisso no respectivo texto. ------------------------------------------------------------------------------------  

------ JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:------------------------------------------------------------------------------- 

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

Setembro, justificar as faltas do sr. Presidente da Câmara e do sr. Vereador Dr. Mário Ribeiro Maduro, 

tendo o sr. Vereador Dr. Agostinho Silva explicado que o sr. Presidente da Câmara não se encontrava 

presente pela circunstância de se ter deslocado a Coimbra para ultimar os preparativos inerentes à 

inauguração do Tribunal da Comarca de Mira. --------------------------------------------------------------------  

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

------ Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria nº. 29 de ontem,  o qual acusa um saldo orçamental de 

46.384.924$90 (quarenta e seis milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro 

escudos e noventa centavos).-------------------------------------------------------------------------------------------  

------ PAGAMENTOS:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi autorizado o pagamento a que se reportam as ordens de pagamento nºs.133 a 146 na 

importância global de 9.374.167$00 ( nove milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta e 

sete escudos). A presente deliberação foi tomada com 2 abstenções, por parte dos senhores Vereadores 

Prof. Carlos Moreira Camarinha e Engº. Virgílio Cravo Roxo. --------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

Acta da Reunião de 13/02/2001 

Página n.º 3 – 36 

----- RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. VEREADOR SUBSTITUTO DO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA, AUTORIZANDO O PAGAMENTO DA ORDEM DE 

PAGAMENTO Nº. 123, NA IMPORTÂNCIA DE 2.500.000$00: Ratificar o despacho do Exº. Sr. 

Vereador Substituto do sr. Presidente da Câmara, autorizando o pagamento da ordem de pagamento nº. 

123, na importância de 2.500.000$00 (dois milhões e quinhentos mil escudos), à “Associação dos 

Amigos da Rádio”. A presente deliberação foi tomada com duas abstenções por parte dos senhores 

Vereadores Prof. Carlos Moreira Camarinha e Engº. Virgílio Miranda Cravo Roxo.-------------------------   

----- ANULAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO:  Autorizar a anulação das ordens de pagamento 

nº.s 1682, na importância de 4.000$00 (quatro mil escudos) e 2660, na importância de 6.300$00 (seis 

mil e trezentos escudos), ambas a favor de “Restaurante Giroflé - Maria Augusta Campos”, de Centro 

Cívico - Mira. 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: -----------------------------------------------------------  

----- O sr. Vereador Dr. Agostinho deu conhecimento ao Executivo de que no dia seguinte estaria em 

Mira Sua Exª. o sr. Ministro da Justiça para proceder à inauguração do Tribunal da Comarca de Mira, 

pelo que esperava a presença de todos os senhores Vereadores para tomarem parte no evento. -------------  

----- Seguidamente, os senhores Vereadores Prof. Camarinha e Engº. Virgílio Cravo Roxo solicitaram 

autorização para se ausentarem da sala, tendo-se retirado por momentos e regressado logo depois. -------  

----- O sr. Vereador Engº. Cravo Roxo perguntou se, relativamente ao assunto por si apresentado há 

alguns meses, no tocante a excesso de água nas traseiras da habitação do munícipe sr. João Fazendeiro, 

os Serviços tinham já diligenciado o envio de ofício para o Ministério do Ambiente e se já existia 

alguma resposta e, em caso negativo, pretendia que lhe fosse indicada a data e o número do referido 

ofício. O sr. Vereador Dr. Agostinho Silva respondeu que  a altura tem sido bastante conturbada e que a 

Direcção Regional do Ambiente tem recebido inúmeras solicitações, designadamente por motivo de 

inundações mas que, de qualquer modo, o ofício deveria ser remetido,  em cumprimento daquilo que 
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tinha sido já deliberado, mas não sem antes ser verificado o que consta no processo de licenciamento  do 

edifício implantado no loteamento que, supostamente, deveria dar saída às águas. ---------------------------  

----- O sr. Vereador Prof. Carlos Camarinha manifestou-se surpreendido com telefonema feito para a 

Escola dos Leitões pelo Presidente do Conselho Executivo a comunicar que a Escola de Mira tinha sido 

convidada para estar presente na festa de inauguração do Tribunal de Mira; que, o referido Conselho 

Executivo tinha, depois, tomado a iniciativa de estender o convite às outras escolas; que, já há uns meses 

atrás se tinha passado algo idêntico, em que apenas a Escola de Mira tinha sido convidada para uma 

representação em Aveiro e que não achava tal procedimento correcto, devendo, antes, todas as escolas 

serem convidadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Na resposta, o sr. Vereador Dr. Agostinho esclareceu que os convites tinham sido enviados pelo 

Gabinete de apoio ao sr. Presidente da Câmara  e pensava que todas as escolas tinham sido convidadas, 

primeiro por contacto verbal (telefone) e depois através de envio de convite. Sobre a deslocação a Aveiro 

explicou que  existia um número limitado de convites, pelo que ficou ao critério do Agrupamento de 

Escolas, a indicação dos alunos que deveriam ir, não tendo sido a Câmara a formular os convites, mas 

apenas a assegurar o transporte dos alunos. -------------------------------------------------------------------------  

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

----- Do INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO,  ofício nº. 792, de 

01.02.06, remetendo, para conhecimento, o texto do “Programa de Apoio à Rede de Arquivos 

Municipais (PARAM)”, elaborado pelo signatário, no âmbito das competências que são conferidas pela 

alínea r) do nº. 1 do artº. 3º. do D.L. nº. 60/97, de 20 de Março e, do mesmo passo, informando que o 

prazo para apresentação de candidaturas decorrerá entre 01 de Fevereiro e 31 de Março.  Deliberado 

aderir ao ”Programa de Apoio à Rede de Arquivos Municipais (PARAM)” e autorizar a  

candidatura do Município de Mira ao referido programa. com vista a criar as condições adequadas 

à instalação do arquivo municipal, incluindo a construção de raíz das respectivas instalações. -------  
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----- Da  JUNTA DE FREGUESIA DA PRAIA DE MIRA,  ofício nº. 136/00, de 00.12.15, 

informando que, por proposta da signatária, foi aprovado por unanimidade em Assembleia de Freguesia 

do dia 25.09.99, a atribuição do nome “Avenida Manuel Milheirão”, à rua da entrada da Praia, desde a 

rotunda da casa florestal (Alfarelos), à ponte Cabo do Mar.  Tomado conhecimento e, do mesmo passo, 

aprovar a denominação proposta, nos termos da alínea v) do nº. 1 do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 

18 de Setembro. Pelos senhores Vereadores Dr. Agostinho Silva e Engº. Carlos Caiado foi dito que 

se tratava de uma justa homenagem, dada a pessoa em causa e a obra que deixou, sendo uma 

situação que a todos enaltecia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Da  DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DO CENTRO, ofício nº. 409, de 01.01.10, remetendo, para conhecimento, memórias descritivas e 

plantas de implantação, referentes ao Programa Litoral 2000 do Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território (“Ordenamento de Acessos e Protecção dos Sistemas Costeiros das praias de 

S. Jacinto (!ª. fase), Vagueira Sul, Costa Nova e Poço da Cruz”).  Tomado conhecimento.-----------------  

----- Da  DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DO CENTRO, ofício nº. 319, de 01.01.09, remetendo memória descritiva e peças desenhadas das 

seguintes tipologias de apoios de praia para a área do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar-

Marinha Grande: apoios de praia completos (APC), apoios de praia simples (APS), apoios de praia 

mínimos(APM) e apoios de praia recreativo (APR). Deliberado emitir parecer favorável ao projectos 

apresentados, com a ressalva de que os mesmos deveriam ter um elemento característico de 

fachada, consubstanciado no  revestimento exterior final semelhante aos antigos palheiros típicos 

da Praia de Mira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  Da  EDP, DISTRIBUIÇÃO, Unidade de Rede de Cantanhede,  ofício de 17 de Janeiro findo,  

solicitando informação sobre a legalidade da obra sita na localidade do Poço da Cruz, freguesia da Praia 

de Mira, pertencente a José Parabem Rodrigues.  Deliberado informar de conformidade com a 

informação da DGULOP, de 01.02.02.-----------------------------------------------------------------------------  
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----- Dos “NOVOS FITADOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA” DO INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE  COIMBRA, carta   sem data, entrada nestes Serviços em 20 de Dezembro do ano 

findo, subscrita pela aluna deste concelho, Vera Gordo, residente em Lentisqueira - Mira,  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 10.000$00.--------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Dos “NOVOS FITADOS DE ESTUDOS PORTUGUESES E ESPANHÓIS” DA 

UNIVERSIDADE  DE  COIMBRA, carta   sem data, entrada nestes Serviços em 27 de Dezembro do 

ano findo, subscrita pela aluna deste concelho, Inês Lavrador, residente em Seixo - Mira,  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 10.000$00.--------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Dos “QUARTANISTAS DE GEOGRAFIA” DA UNIVERSIDADE  DE  COIMBRA, carta   

sem data, entrada nestes Serviços em 27 de Dezembro do ano findo, subscrita pela aluna deste concelho, 

Sandra Emília Miranda Cavaco, residente em Corticeiro de Baixo - Mira,  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 10.000$00. ---------  

----- Dos “NOVOS FITADOS DE MEDICINA” DA UNIVERSIDADE DE  COIMBRA, carta   sem 

data, entrada nestes Serviços em 18 de Dezembro do ano findo, subscrita pela aluna deste concelho, 

Raquel Ribeiro Ramos, residente em Seixo - Mira,  formulando pedido de apoio financeiro, por forma a 

minorarem os custos inerentes à realização do Cortejo da Queima das Fitas, podendo o mesmo traduzir-
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se na compra de espaço publicitário nas famosas “plaquetes” de curso  ou qualquer outra contribuição. 

Deliberado reservar ¼ de página, na importância de 10.000$00. --------------------------------------------  

----- Dos “NOVOS FITADOS DE DIREITO” DA UNIVERSIDADE  DE  COIMBRA, carta   sem 

data, entrada nestes Serviços em 27 de Outubro do ano findo, subscrita pela aluna deste concelho, Elsa  

Cristina Marques, residente em Leitões - Mira,  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 10.000$00. --------------------------------------------  

----- TRANSPORTES ESCOLARES - COMPARTICIPAÇÃO DA AUTARQUIA  NO PASSE 

ESCOLAR DE ALUNO CUJO CURSO NÃO FUNCIONA, NO PRESENTE ANO LECTIVO, NA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRA: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----  De JOÃO EVANGELISTA DE JESUS RAMOS, requerimento datado  de 25 de Janeiro findo, 

solicitando a comparticipação da Autarquia no passe escolar de seu educando, Luis Miguel Ferreira 

Ramos, de Mira para Cantanhede e vice-versa, em virtude do mesmo se encontrar matriculado na 

Escola Secundária de Cantanhede. Deliberado deferir o pedido.-----------------------------------------------  

----- Da COMISSÃO DE FINALISTAS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRA,  carta datada de 1 

de Janeiro findo, solicitando apoio para viagem de finalistas, cujo orçamento se estima entre os 3.500 e 

os 4.000 contos.  Deliberado conceder um subsídio no montante de 50.000$00 (cinquenta mil 

escudos), destinado à finalidade indicada. ------------------------------------------------------------------------  

----- Da ESCOLA PRIMÁRIA DE CARAPELHOS, ofício nº. 61, datado de 30 de Janeiro findo, 

solicitando atribuição de subsídio de transporte para visita de estudo, a levar a efeito pelos alunos da 

Escola de Carapelhos, Corticeiro de Baixo e Seixo, no dia 14 de Fevereiro corrente. Deliberado 

conceder o apoio solicitado, no montante  de 500$00 (quinhentos escudos) por aluno. ------------------  

----- Da  ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

MONTEMOR-O-VELHO,  ofício datado de 01.01.10, solicitando autorização para realização de 
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estágio para aluna Daniela Alexandra Rocha São Marcos, na área específica de “Desenho de Construção 

Civil”, tendo o mesmo uma duração máxima de sete semanas, no período de 28 de Fevereiro a 20 de 

Abril de 2001.  Deliberado autorizar a realização do estágio pretendido, de conformidade com a 

informação do Chefe da D.A.F., de 01.01.31.---------------------------------------------------------------------  

----- Da  ASSOCIAÇÃO BEIRA ATLÂNTICO PARQUE,  com sede em Cantanhede, ofício, com a 

referência 2001.010, de 25 de Janeiro findo, remetendo Plano de Actividades, para o ano de 2001.  

Tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De SUSANA AMÉLIA FERREIRA MARTINEZ,  residente em Coimbra, carta datada de  

00.12.11, solicitando o pagamento de honorários, na importância de 400.000$00 (quatrocentos mil 

escudos), a acrescer de IVA, referente a alteração ao projecto de arquitectura da obra de remodelação das 

instalações provisórios do Tribunal de Mira.  Deliberado autorizar o pagamento da verba indicada, 

face à informação da DOMSBA, deste Município, de 01.01.31. ----------------------------------------------  

----- De  HORÁCIO DA SILVA DIOGO,  residente na Corujeira, carta entrada nesta Câmara 

Municipal em 01 de Fevereiro corrente, informando que o orçamento para mão-de-obra necessária à 

reparação de parede de uns anexos deitada abaixo por máquina da Câmara, importa na quantia de 

50.000$00, sendo o material, igualmente,  de conta da Câmara.  Deliberado assumir o pagamento da 

quantia de 50.000$00 (cinquenta mil escudos) destinada a suportar o custo  da mão-de-obra e, bem 

assim, fornecer o material necessário à reconstrução da obra em apreço. ---------------------------------  

----- REQUERIMENTOS DIVERSOS: Foram presentes:----------------------------------------------------  

----- De  MAURÍCIO DE JESUS DOMINGUES GRAÇA,  residente em Cabeças-Verdes - Seixo, 

requerimento datado de 01.01.16, solicitando a cedência/venda de uma parcela de terreno público, sito 

na Rua da Baleira, na mencionada localidade. Deliberado solicitar a desafectação da referida parcela 

de terreno do regime florestal, com vista a, posteriormente, o Executivo ponderar a  eventual 

venda do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----  De JOÃO CARLOS COUTINHO DA ROCHA,  residente em Lombomeão - Vagos, 

requerimento datado de 15 de Novembro de 2000, solicitando concessão de licença para venda de aves 

vivas, nomeadamente pitos e patos, em local fixo, sito na Rua do Osso da Baleia, na Praia de Mira.  

Deliberado deferir a pretensão, de conformidade e com os condicionamentos constantes da 

informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.02.02. ------------------------------------------------------  

----- De  RUI MANUEL DA SILVA SALVADOR,  residente em Mira, requerimento entrado nesta 

Câmara Municipal em 25 de Janeiro findo, solicitando a suspensão da venda em hasta pública da banca 

nº. 12 do Mercado Municipal da Praia de Mira, por não estarem reunidos os requisitos necessários  para 

a legalidade do acto, nomeadamente a falta de residência no concelho de Mira da arrematante do direito 

à ocupação da referida banca, Cláudia Maria Martins da Silva. Anexo ao referido requerimento, 

encontra-se um outro, entrado nestes Serviços em 01.02.05, em que o mesmo requerente solicita que seja 

averiguada a veracidade das declarações apresentadas pela referida adjudicatária, por serem falsas, 

designadamente quanto à sua residência. Deliberado ratificar o despacho do Exº. sr. Presidente da 

Câmara, de 01.02.07, convalidando o acto de arrematação em hasta pública da banca nº. 12 do 

Mercado Municipal da Praia de Mira, realizado em 23 de Janeiro de 2001 e os actos praticados 

pelos Serviços e, do mesmo passo, indeferindo o pedido de anulação da arrematação do direito de 

ocupação da banca nº. 12 do Mercado Municipal da Praia de Mira, bem como o pedido de  

averiguações relativamente à residência da referida  arrematante e ainda informando o requerente 

de que, poderá, querendo, recorrer aos órgãos competentes, face ao parecer do Advogado do 

Município, de 01.02.06. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De M2F - PUBLICIDADE, LDª.,  com sede em Stª. Mª. da Feira, requerimento datado de 23 de 

Novembro do ano findo, solicitando licença para circulação de um veículo equipado com aparelhagem 

sonora e atrelado publicitário, para publicitar o espaço comercial “E. Leclerc”, sediado na Figueira da 

Foz.  Deliberado informar a peticionária de conformidade com a informação  dos Serviços, de 

01.02.12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- De SOLANUM, C.I.E.P.A., LDª:, com sede em Mira, requerimento datado de 30 de Novembro do 

ano findo, solicitando ramal de abastecimento de água em exclusivo para marcos de incêndio. Deferido, 

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

Autarquia, de 01.01.21, exarada no verso do requerimento. --------------------------------------------------  

-----  De MESTRES & ROCHAS, LDª.,  com sede em Corticeiro de Baixo - Mira, petição datada de 

12 de Dezembro do ano findo, solicitando autorização para ligação da sua rede privativa interior de 

combate a incêndios, à rede pública de abastecimento de águas. Deferido, de conformidade e com os 

condicionamentos constantes da informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.01.24, exarada 

no verso do requerimento. --------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De EVANGELISTA DOMINGUES CADETE,  residente no Seixo, requerimento datado de 26 

de Janeiro findo, solicitando emissão de declaração comprovativa de que a Câmara Municipal procederá 

à retirada dos efluentes da fossa da sua nova construção, a pedido seu, de acordo com o exigido pela 

Direcção Regional do Ambiente.  Deliberado emitir a declaração pretendida, de conformidade com 

a informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.01.30. ----------------------------------------------------  

----- De  REGINA MARIA MIRANDA OLIVEIRA TAVARES,  residente em Cential - Mira, 

requerimento datado de 10 de Janeiro findo, comunicando que o sr. Mário dos Santos Arrais, mandou 

colocar uma pedra na sepultura de seus familiares, cujas dimensões não cumprem com o regulamento.  

Deliberado ordenar aos Serviços que notifiquem o sr. Mário dos Santos Arrais para, no prazo de 

30 dias, a contar da data da notificação, proceder de conformidade com o indicado na informação 

da DGULOP, deste Município, de 01.01.25, sob pena de, não cumprindo, incorrer no crime de 

desobediência.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De  MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES VENTURA,  residente na localidade da Presa, 

requerimento datado de 09 de Fevereiro corrente, solicitando o averbamento para seu nome de duas 

sepulturas perpétuas sitas no cemitério Municipal de Mira, no leirão nº. 9, com os nºs. 248 e 249, que 
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herdou por morte de seu tio Manuel de Oliveira Ventura, residente que foi no referido lugar, conforme 

fotocópia de testamento que anexa.  Deliberado deferir a pretensão. -----------------------------------------  

------- Do CLUBE RECREATIVO DE CAÇA E PESCA SOL NASCENTE,  da Lentisqueira,  carta 

datada  de 07 de Fevereiro corrente, solicitando autorização para funcionamento do respectivo campo de 

tiro, para o corrente ano, à semelhança do ano anterior, com horário de funcionamento das 9.00 às 20.00 

horas  Deliberado conceder, a título provisório, a licença pretendida, limitada ao ano em curso, 

dentro dos seguintes parâmetros: ficarem a cargo da requerente, a execução das condições de 

segurança dos transeuntes e serem seguidas as normas vigentes, no tocante à emissão de ruídos, de 

modo a não ser prejudicada a tranquilidade dos residentes e dos munícipes em geral. Mais foi 

deliberado fixar o seguinte horário de funcionamento: das 9:00 às 20:00 horas. -------------------------  

----- De VENÂNCIO PAULO SANTOS GIL,  residente na Praia de Mira, requerimento datado de 08 

de Fevereiro corrente,  solicitando a sua admissão para frequentar estágio de desenhador de construção 

civil (não remunerado), a fim de poder vir a obter melhores conhecimentos, a nível profissional. 

Deliberado autorizar a realização do estágio pretendido, não devendo o mesmo ultrapassar o 

período de um ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De ALÍRIO DE OLIVEIRA AUXILIAR, requerimento datado de 23 de Janeiro findo, 

solicitando que na placa que impede a circulação de veículos na Rua de baixo, Carromeu/Casal, seja 

aposto um sinl que possibilite o trânsito de veículos pesados, com tonelagem superior a 5 toneladas, para 

fins de estacionamento, junto ao largo de Carromeu, na Rua do antigo comércio. Deliberado informar o 

requerente que, na qualidade de residente, poderá circular no local indicado, bem como estacionar 

o veículo pesado que conduz no local pretendido, desde que daí não advenham quaisquer 

incómodos para os restantes residentes na localidade. ---------------------------------------------------------  

----- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: ---------------------------------------------------------------------------  

----- De  MARIA CELESTINA PEREIRA BAPTISTA,  residente na Praia de Mira, requerimento 

datado de 23 de Janeiro findo, solicitando licença para ocupação da via pública com mesas, cadeiras e 
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guarda sóis, durante os meses de Janeiro a Dezembro do corrente ano. Deliberado deferir a pretensão, 

de conformidade com a  informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.02.02, exarada no verso 

do requerimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De  MARIA CLARINDA DA SILVA SANTOS,  residente na Praia de Mira, requerimento 

datado de 23 de Janeiro findo, solicitando licença para ocupação da via pública na frente do seu 

estabelecimento, com expositores de artigos do seu comércio, no período de 01 de Junho a 30 de 

Setembro do corrente ano. Deliberado deferir a pretensão, de conformidade e com os 

condicionamentos constantes da informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.02.02, exarada 

no verso do requerimento. --------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De  ANTÓNIO VALDEMAR PAUSEIRO CARLOS,  residente na Praia de Mira, requerimento 

datado de 24 de Janeiro findo, solicitando licença para ocupação da via pública com caixas de exposição 

de artigos do seu comércio, durante os meses de Janeiro a Dezembro do corrente ano. Deliberado 

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

DGULOP, desta Autarquia, de 01.02.02, exarada no verso do requerimento. ----------------------------  

----- REQUERIMENTOS DE OBRAS: Foram presentes:----------------------------------------------------  

----- De MANUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA  e  ESPOSA,  residentes na localidade da Presa, 

requerimento datado de  16 de Novembro de 2000, já apreciado em reunião do Executivo camarário de 

09 de Janeiro findo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e o licenciamento, pelo prazo de 

12 meses, para obras de ampliação de moradia, que pretendem levar a efeito na mencionada 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 01.02.06. ---------------------  

----- De FERNANDO MANUEL MARQUES DE ALMEIDA,  residente na localidade da Praia de 

Mira, requerimento datado de  22 de Novembro de 2000, solicitando a aprovação do projecto de 

arquitectura e o licenciamento, pelo prazo de 12 meses, para obras de construção de habitação 
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bifamiliar, que pretende levar a efeito na mencionada 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 01.02.02.--------------------------------------------------------------------------  

----- De  FIRMINO GERARDO ASSUNÇÃO LONTRO, residente em Carapelhos, requerimento 

datado de 19 de Julho do ano findo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e o 

licenciamento, pelo prazo de 3 meses, para obras de construção de bloco de garagens e muros, que 

pretende levar a efeito 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 01.02.02. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De  FIRMINO GERARDO ASSUNÇÃO LONTRO, residente em Carapelhos, requerimento 

datado de 19 de Julho do ano findo, solicitando a aprovação do projecto de arquitectura e o 

licenciamento, pelo prazo de 24 meses, para obras de alteração ao projecto inicial de construção de 

edifício, garagens e muros, que pretende levar a efeito 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 01.02.02.--------------------------------------------------------------------------  

----- De SOLANUM - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES, LDª. , com sede em Mira, requerimento entrado nestes Serviços em 01.01.30, 

apresentando aditamento ao seu processo de obras nº.  359/89, contendo a identificação e localização das 

secções acessórias de que será dotado o estabelecimento de supermercado, designadamente, talho, 

peixaria e bar.  Deliberado aprovar o projecto de ocupação apresentado, face à informação da 

DGULOP, desta Autarquia, de 01.02.12.--------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

Acta da Reunião de 13/02/2001 

Página n.º 14 – 36 

----- De MARIA BELARMINA DOS SANTOS MAÇARICO  e OUTROS,  residentes na Praia de 

Mira, requerimento datado de 18 de Dezembro do ano findo, solicitando autorização para levar a efeito 

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

da cobertura com substituição do madeiramento, pinturas exteriores e interiores.  Deliberado autorizar 

a realização das obras pretendidas, de conformidade  e com os condicionamentos constantes da 

informação da DGULOP, de 01.01.24.-----------------------------------------------------------------------------  

----- De JOÃO RUI DOMINGUES MARQUES,  residente na Praia de Mira, requerimento datado de 

09 de Janeiro findo, solicitando autorização para levar a efeito obras isentas de licença, no prédio que 

possui na mencionada localidade, consubstanciadas na substituição das telhas e rectificação da pendente 

do telhado, por forma a possibilitar um melhor e mais rápido escoamento das águas.  Deliberado 

autorizar a realização das obras pretendidas, de conformidade  e com os condicionamentos 

constantes da informação da DGULOP, de 01.02.07.-----------------------------------------------------------  

----- De CÉSAR DOMINGUES LELA,  residente em Cential - Mira, requerimento datado de 31 de 

janeiro findo, solicitando autorização para levar a efeito obras isentas de licença, no prédio que possui na 

mencionada localidade, consubstanciadas na substituição de rebocos e pinturas, bem como dos pisos e 

das telhas do telhado  Deliberado autorizar a realização das obras pretendidas, de conformidade 

com a informação da DGULOP, de 01.02.07. --------------------------------------------------------------------  

----- De FERNANDO MIGUEL DOS SANTOS FERREIRO e ESPOSA,  residentes na localidade da 

Presa, requerimento datado de 05 de Fevereiro corrente, solicitando licença para demolição de velha 

construção, existente no local onde pretende levar a efeito a construção nova de moradia.  Deliberado 

deferir o pedido, face à informação da DGULOP, de 01.02.06. ----------------------------------------------  

----- PROCESSO DE OBRAS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAREDE, JUNTO A 

PASSAGEM, EM QUE É REQUERENTE ADRIANO CRISTINA DE MELO, RESIDENTE NA 

LOCALIDADE DA PRAIA DE MIRA:  Presente, de novo o processo de obras em referência, já 

apreciado em reunião do Executivo camarário de 11 de Julho de 2000, referente a pedido de autorização 
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para construção de parede, que defina o espaço para uma passagem, desta vez acompanhado de parecer 

emitido pela Comissão de Coordenação da Região Centro, através do ofício nº. 700107, de 01.01.09..  

Deliberado autorizar a construção pretendida, de conformidade com a informação da DGULOP, 

de 01.02.02. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

-----  De FELICIANA FAÍM,  Solicitadora, com escritório em Mira, requerimento datado de 19 de 

Janeiro findo, solicitando emissão de certidão comprovativa de que o prédio urbano sito na Praia de 

Mira, propriedade de João Ribeiro Sérgio e mulher, Maria da Conceição dos Santos Sérgio, foi 

construída anteriormente a 07.08.1951.  Deliberado certificar de conformidade com o requerido, face 

à informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.02.07. ----------------------------------------------------  

-----  De JOÃO JOSÉ MOREIRA MARANHÃO, residente  em Cabeço - Mira, requerimento datado 

de 16 de Janeiro findo, solicitando emissão de certidão comprovativa  das confrontações do terreno 

destinado a construção urbana, sito na Rua Luísa de Gusmão, em Mira, designadamente que a sul do 

referido prédio não existe, nem nunca existiu, nenhuma estrada.  Deliberado certificar de 

conformidade com o requerido, face à informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.01.20. -----  

-----  De MARIA HELENA MARQUES, Advogada, com escritório em Mira, requerimento datado de 

29 de Janeiro findo, solicitando emissão de certidão comprovativa de que o alvará de loteamento nº. 43, 

de 1981, em nome de José Caetano de Pinho Júnior, se encontra válido.  Deliberado certificar de 

conformidade com a  informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.02.06. ---------------------------  

----- De  MIGUEL RAIMUNDO,  residente em Cabeças-Verdes - Seixo, requerimento datado de 17 de 

Janeiro findo, solicitando nova licença de obras, pelo prazo de 1 ano, para proceder à conclusão de 

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

informação da DGULOP, de 01.02.07.-----------------------------------------------------------------------------  

----- De  PAULA CRISTINA SANTOS CAVACO,  residente em Corticeiro de Baixo, requerimento 

datado de 22 de Janeiro findo, solicitando o averbamento para seu nome do processo de obras nº. 95/99, 
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referente a  construção de habitação em parcela a destacar.  Deliberado deferir a pretensão, de 

conformidade com a informação da DGULOP, de 01.02.07. --------------------------------------------------  

-----  De ANGELINO DOS SANTOS PATO,  residente em Gândara - Vagos, requerimento datado de 

19 de janeiro findo, solicitando a junção ao processo inicial, referente a construção de habitação 

multifamiliar e muro, que pretende levar a efeito na Praia de Mira, das alteração que apresenta. 

Deliberado deferir o pedido, de conformidade com a informação da DGULOP, desta Autarquia, de 

01.02.07. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  De ANTÓNIO SILVA SANTOS, residente em Aveiro, requerimento datado de 31 de Outubro de 

2000,  solicitando nova licença de obras, pelo prazo de 12 meses, para proceder à conclusão de moradia 

que traz em construção no lote nº. B-11 do “Miravillas”.  Deliberado deferir o pedido, de 

conformidade com a informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.01.30.----------------------------  

-----  De FERNANDO FRANCISCO SIMÕES,  residente em Vagos, requerimento entrado nesta 

Câmara Municipal em 15 de Janeiro findo, solicitando informação prévia relativamente à viabilidade de 

construção nova de moradia que pretende levar a efeito na Rua do Cential, em Mira. Deliberado 

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

DGULOP, desta Autarquia, de 01.02.06.--------------------------------------------------------------------------  

-----  De MARIA EUGÉNIA DIAS FRANCISCO SANTOS,  residente em Mira, requerimento datado 

de 22 de Janeiro findo, solicitando informação prévia relativamente à viabilidade de construção 

nova/reconstrução de fachada de edifício sito na Rua da Fonte, na localidade da Lagoa - Mira. 

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

informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.02.06. ------------------------------------------------------  

-----  De FERNANDO AFONSO ROCHA DE OLIVEIRA,  residente em Seixo - Mira, requerimento 

datado de 24 de Janeiro findo, expondo relativamente a pedido de informação prévia de viabilidade de 

construção de habitação unifamiliar que pretende levar a efeito na mencionada localidade, indeferido por 

deliberação camarária de 09 de Janeiro p.p. Deliberado informar o requerente de que deverá ser 
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solicitada a desafectação do terreno da R.A.N., tendo em vista a deliberação final por parte do 

Executivo Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  De FERNANDO DA CRUZ MORAIS,  residente na localidade do Seixo, requerimento datado 

de 02 de Janeiro findo, solicitando informação prévia relativa à viabilidade de construção de edifício 

destinado a habitação, 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 01.02.06. ----------------------------------------------------------------------------------------  

-----  De LUIS MANUEL DIAS CAETANO,  residente em Mira, requerimento datado de 19 de 

Janeiro findo, solicitando informação prévia relativamente à viabilidade de construção de moradia em 

Cartau - Mira Deliberado informar o requerente de conformidade com a  informação da DGULOP, 

desta Autarquia, de 01.02.06, exarada no verso da pretensão.------------------------------------------------  

-----  De JOÃO AUGUSTO GALITO CUSTÓDIO,  residente na Praia de  Mira, requerimento datado 

de 03 de Novembro do ano findo, solicitando informação prévia relativamente à viabilidade de 

construção de moradia em Prazos Velhos - Praia de  Mira Deliberado viabilizar a pretensão, de  

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

Autarquia, de 01.02.06, exarada no verso da pretensão. -------------------------------------------------------  

-----  De ANTÓNIO LUIS SANTOS PASCOAL,  residente na localidade do Seixo - Mira, 

requerimento datado de 28 de Dezembro do ano findo, solicitando informação prévia relativamente à 

viabilidade de construção nova de café e salão de jogos, que pretende levar a efeito na referida  

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

constantes da  informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.02.06, exarada no verso da 

pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  De ANTÓNIO JOSÉ LOUREIRO CUCO,  residente na Praia de  Mira, requerimento datado de 

03 de Novembro do ano findo, solicitando informação prévia relativamente à viabilidade de construção 
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de moradia em Prazos Velhos - Praia de  Mira.  Deliberado inviabilizar a pretensão, face à 

informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.01.27, exarada no verso da pretensão. --------------  

-----  De MANUEL RUI SANTOS MOÇO,  residente na localidade do Ramalheiro, requerimento 

datado de 19 de Junho do ano findo, já apreciado em reunião camarária de 12 de Setembro de 2000,  

solicitando informação prévia relativamente à viabilidade de construção de habitação na mencionada 

localidade, desta vez acompanhado de parecer emitido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola da 

Beira Litoral, transmitido através do ofício datado de 01.01.23. Deliberado inviabilizar a pretensão, 

face ao parecer desfavorável emitido pela Comissão Regional da R.A.N., de conformidade com a 

informação da DGULOP, desta Autarquia, de 01.02.02. ------------------------------------------------------  

-----  De MOREIRA & REI, LDª., com sede no Seixo - Mira, requerimento datado de 23 de Janeiro do 

findo, solicitando informação prévia relativamente à viabilidade de operação de loteamento e construção 

nos respectivos lotes, que pretende levar a efeito na localidade de Cabeças-Verdes. Deliberado 

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

DGULOP, desta Autarquia, de 01.02.06, exarada no verso da pretensão. ---------------------------------  

-----  De MANUEL DE JESUS RIBEIRO,  residente na localidade do Ramalheiro, requerimento 

datado de 24 de Janeiro  findo, solicitando informação prévia relativamente à viabilidade de construção 

de uma unidade agro-pecuária, 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 01.02.05, exarada no verso da pretensão. ---------------------------------  

----- De ALICE ALVES CRUZ,  residente em Portomar, requerimento datado de 16 de Janeiro findo, 

solicitando emissão de certidão comprovativa de que o alvará de loteamento nº. 56/81, se encontra em 

vigor.  Deliberado certificar de conformidade com a informação da DGULOP, desta Autarquia, de 

01.02.12., exarada no verso da pretensão. Na presente deliberação não interveio o sr. Vereador 

Engº. Hilário Petronilho, por ser familiar da requerente. -----------------------------------------------------  

----- CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - OBRAS EM SEPULTURAS PERPÉTUAS:----------------------  
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-----  De MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA RATO,  residente em Portomar - Mira, requerimento 

entrado nesta Câmara em 01 de Fevereiro 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. 

5, fila nº. 5, covato nº. 2 (parte nova). Deferido, de conformidade com a informação da DGULOP do 

Município, de 01.02.02, exarada no verso da petição.------------------------------------- ---------------------  

-----  De MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA RATO,  residente em Portomar - Mira, requerimento 

entrado nesta Câmara em 01 de Fevereiro 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. 

5, fila nº. 5, covato nº. 1 (parte nova). Deferido, de conformidade com a informação da DGULOP do 

Município, de 01.02.02, exarada no verso da petição.------------------------------------- ---------------------  

-----  De MARIA IDALINA PAIVA,  residente em Ermida - Mira, requerimento datado de  31 de 

Janeiro 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. 9, fila nº. 9, covato nº. 18. Deferido, de 

conformidade com a informação da DGULOP do Município, de 01.02.12, exarada no verso da 

petição.------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------  

----- DIVERSOS: Mais foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------  

-----  1 - PROPOSTA DA NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA E RESPECTIVO QUADRO DE 

PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA - APROVAÇÃO DA: 1.1 - Aprovar, no uso da 

competência prevista na alínea a) do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro,  a proposta da nova 

estrutura orgânica e respectivo quadro de pessoal da Câmara Municipal de Mira, que aqui se dá como 

reproduzida, nos termos e de conformidade com o disposto no artigo 5º., nº. 1, do Decreto-Lei nº. 45363, 

de 21 de Novembro de 1963, com a redacção introduzida pelo artigo único do Decreto-Lei nº. 334/82, de 

19 de Agosto. e, do mesmo passo, submeter a presente deliberação à aprovação do Órgão Deliberativo do 

Município, nos termos legais; 1.2 -  Pelo sr. Vereador Prof. Carlos Camarinha foi declarado que, embora 

tivesse anteriormente dito não votaria mais documentos que não lhe fossem atempadamente fornecidos, 
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votava favoravelmente o quadro de pessoal, no convencimento de que o mesmo iria corrigir as anomalias 

existentes e resolver o problemas de alguns funcionários que se viam ultrapassados por outros mais 

jovens na carreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 2 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO NA VIA PÚBLICA - 

APROVAÇÃO:  2.1 - Aprovar uma proposta apresentada pela DGULOP, deste Município, com data de 

01.02.06, no sentido de ser alterada a Postura de Trânsito na Via Pública, designadamente, ser aditado 

um novo artigo, designado por Artº. 10º. - A, com a seguinte redacção:: “ Artº. 10º. - A  - 1 - São vias 

de trânsito condicionado a viaturas pesadas com mais de 7,5 ton. de peso bruto, todas as estradas e 

caminhos municipais. 2 - Constituem excepção ao previsto no número anterior, o trânsito de viaturas 

locais e o destinado a cargas e descargas”; 2.2 - Submeter a presente deliberação à aprovação do Órgão 

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

----- 3 - ADIAMENTO DA DATA DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO CAMARÁRIA DE 27 DE 

FEVEREIRO DE 2001: Adiar a data da realização da reunião camarária que  deveria ocorrer no dia 27 

de Fevereiro corrente para o dia 28 do mesmo mês, a partir das 9.30 horas, em virtude da primeira das 

citadas datas coincidir com dia de Carnaval. ------------------------------------------------------------------------  

----- 4 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A CINEMA E 

SERVIÇOS - 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 “Ventura & Pires - Engenharia e Construções, 

S.A.”, com sede em Coimbra, pelo preço de 144.449.996$00 (cento e quarenta e quatro milhões, 

quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis escudos), a acrescer de IVA, de 

conformidade com o Relatório da Comissão de Análise de Propostas, de 01.01.25.---------------------------  

----- 5 - FORNECIMENTO DE 2.000 TONELADAS DE BETÃO BETUMINOSO A FRIO - 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE - ADJUDICAÇÃO:  Na sequência de recurso ao 

procedimento com consulta prévia, com vista à aquisição de 2.000 toneladas de betão betuminoso a frio, 
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adjudicar o aludido fornecimento à firma “Coelho & Netto”, com sede na Marinha das Ondas, pelo 

preço de 11.000.000$00 (onze milhões de escudos), a acrescer de IVA, de conformidade com o Relatório 

da Comissão de Análise de Propostas, de 01.01.30. ----------------------------------------------------------------  

----- 6 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA - RELATÓRIO DA COMISSÃO DE 

ANÁLISE - ADJUDICAÇÃO:  Na sequência de recurso ao procedimento com consulta prévia, com 

vista à aquisição de material para oficina, adjudicar o respectivo fornecimento à firma “Auto - Mira, de 

Viúva Borralho & Filhos”, de Mira, pelo preço de 805.000$00 (oitocentos e cinco mil escudos), a 

acrescer de IVA, de conformidade com o Relatório da Comissão de Análise de Propostas, de 01.02.09. --  

----- 7 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NOS LEITÕES, 

CORTICEIRO DE BAIXO, ARNEIRO E CARAPELHOS - RELATÓRIO DA COMISSÃO DE 

ANÁLISE - ADJUDICAÇÃO:  Na sequência de abertura de concurso, abertura de propostas, análise e 

relatório, concernentes à empreitada em epígrafe, adjudicar os respectivos trabalhos à firma “Terserra - 

Terraplanagens da Serra, Ldª.”, com sede em Castanheira de Pêra, pelo preço de 22.842.500$00 (vinte e 

dois milhões, oitocentos e quarenta e dois mil e quinhentos escudos), a acrescer de IVA, de 

conformidade com o Relatório da Comissão de Análise de Propostas, de 01.01.16.---------------------------  

----- 8 - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS, JUNTO AO 

MERCADO MUNICIPAL DE MIRA - RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE - 

ADJUDICAÇÃO:  8.1 - 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 “Veríssimo & Irmão, Ldª.”, com sede em Regalheiras - Lavos - Figueira da Foz, pelo preço de 

2.250.000$00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil escudos), a acrescer de IVA, de conformidade 

com o Relatório da Comissão de Análise de Propostas, de 01.01.10; 8.2 -  O sr. Vereador  Prof. Carlos 

Camarinha fez um reparo pelo facto das obras do Mercado estarem paradas há tanto tempo, tendo o sr. 

Vereador Dr. Agostinho Silva explicado que têm havido alguns problemas com o empreiteiro da obra 
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mas que agora lhe parecia que os mesmos estavam ultrapassados pelo que esperava que, dentro de um 

prazo razoável, a obra fosse concluída.  -----------------------------------------------------------------------------  

----- 9 - ALUGUER DE MÁQUINA PARA DEMOLIÇÃO DE CASAS EM RUÍNAS - 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE - ADJUDICAÇÃO:  Na sequência da deliberação 

camarária tomada em reunião de 23 de Janeiro findo, adjudicar o aluguer de  máquina para demolição 

de casas em ruínas à firma “João Manuel Laranjeiro Santos”, da Barra, pelo preço de 1.860.000$00 (um 

milhão, oitocentos e sessenta mil escudos), a acrescer de IVA, de conformidade com o Relatório da 

Comissão de Análise de Propostas, de 01.02.09.--------------------------------------------------------------------  

----- 10 - EMPREITADA DE LIGAÇÃO DO ESGOTO DE SANEAMENTO DA “OBRA DO 

FREI GIL”, NA 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 

4.834.000$00 (quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil escudos), a acrescer de IVA, de 

conformidade com o Relatório da Comissão de Análise de Propostas, de 01.01.24.---------------------------  

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

ENCARGOS CONCERNENTES À EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DA 

LENTISQUEIRA - ABERTURA DE CONCURSO:  Aprovar os projecto, programa de concurso e 

caderno de encargos, concernentes à empreitada de ampliação da pré-escola da Lentisqueira e, do 

mesmo passo, proceder à abertura de concurso limitado sem publicação de anúncio, com vista à 

realização dos respectivos trabalhos, estimados em 15.000.000$00 (quinze milhões de escudos), a 

acrescer de IVA, de conformidade com a informação da DOMSBA, desta Autarquia, de 01.02.12. -------  

----- 12 - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DE 

PORTOMAR - 1ª. FASE - CONCURSO DESERTO -  ABERTURA DE NOVO CONCURSO:  

Ratificar o despacho do Exº. sr. Vereador Substituto do sr. Presidente da Câmara, com data de 01.01.25, 
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autorizando a abertura de novo concurso limitado sem publicação de anúncio, com vista à “Empreitada 

de execução do arranjo urbanístico do Largo da feira de Portomar - 1ª. fase”, em virtude do anterior ter 

ficado deserto, de conformidade com a informação da DOMSBA, deste Município, de 01.01.24. ----------  

----- 13 - EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NECESSÁRIOS À OBRA DE BENEFICIAÇÃO 

DA EN 334, NO CONCELHO DE MIRA - PROPOSTA APRESENTADA POR PROPRIETÁRIO 

DE TERRENO LOCALIZADO NA LAGOA - MIRA (CÉSAR DA CRUZ FERNANDES) - 

ACEITAÇÃO DA MESMA: Aceitar a proposta apresentada por proprietário de terreno cuja 

expropriação se torna imprescindível à obra de beneficiação da EN 334, no concelho de Mira, a qual 

inclui autorização para a passagem da referida estrada na respectiva propriedade, de acordo com o 

projecto e o início dos trabalhos necessários para o efeito,  designadamente César da Cruz Fernandes, 

residente na localidade da Lagoa, o qual concorda em ceder o terreno necessário à execução da 

mencionada empreitada, com as seguintes contrapartidas: receber da parte da Câmara Municipal o valor 

de 8.400$00 (oito mil e quatrocentos escudos),correspondente à área de 24 m2, de terreno, ao preço de 

350$00/m2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 14 - LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DOS COLECTORES PLUVIAIS DA PRAIA DE 

MIRA:  Autorizar o pagamento da importância de 830.000$00 (oitocentos e trinta mil escudos), a 

acrescer de IVA, à firma “Silimpa - Limpezas Industriais, Ldª.” , da Batalha, referente a  limpeza e 

desentupimento dos colectores pluviais da Praia de Mira, de conformidade com a informação da 

DOMSBA, de 01.02.07. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 15 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLOS: Foram presentes pelo sr. Presidente, 8 protocolos que, 

após breve exposição dos seus objectivos, propôs a aprovação dos mesmos, tendo-se registado a sua 

aprovação, cujo conteúdo se transcreve na íntegra: ----------------------------------------------------------------  

----- 15.1 - PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA E O 

CLUBE RECREATIVO DE PESCA DE MIRA: “A Câmara Municipal de Mira reconhece a 

importância da obra recreativa e desportiva do Clube Recreativo de Pesca de Mira e o papel de relevo 
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na formação de jovens ( com preponderância na pesca onde é notória a elevada participação de 

jovens nas diversas realizações por si levadas a cabo, nomeadamente em convívios regionais ). --------  

----- A Câmara Municipal representada pelo Senhor Presidente Dr. João Maria Ribeiro Reigota e 

adiante designado por 1º Outorgante e o Clube Recreativo de Pesca de Mira, representado pelo seu 

Presidente, Snr. João José Miranda, e adiante designado por 2º Outorgante, celebram este Protocolo 

com as seguintes condições: ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 1º -  O 2º Outorgante continuará a implementação e o desenvolvimento de acções na formação 

sócio - desportiva, nomeadamente a integração dos seus pescadores nos quadros competitivos, 

designadamente o Campeonato Regional e Nacional de Pesca Desportiva de Competição .--------------  

----- 2º - O 2º Outorgante colaborará com o 1º Outorgante em actividades de índole sócio - desportiva 

de interesse para o Concelho, ( sobretudo nas Festas do Concelho ), desde que tais realizações não 

impliquem a assunção de despesas de transporte e alimentação. ----------------------------------------------  

----- 3º - O 1º outorgante compromete-se a atribuir um subsídio ao 2º Outorgante para o ano civil de 

2001, no valor de 500 contos, atribuído consoante as necessidades do 2º outorgante, desde que 

devidamente fundamentadas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- 4º - Os casos omissos decorrentes da aplicação deste acordo serão resolvidos entre a Câmara e o 

Clube Recreativo de Pesca de Mira.” -------------------------------------------------------------------------------  

----- 15.2 - PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA E O 

LAGONENSE FUTEBOL CLUBE: “A Câmara Municipal de Mira reconhece a importância da 

obra sócio - cultural e desportiva do Lagonense Futebol Clube . ---------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal representada pelo Senhor Presidente Dr. João Maria Ribeiro Reigota e 

adiante designado por 1º Outorgante e o Lagonense Futebol Clube, representado pelo seu 

Presidente, Snr. João Manuel Mingatos, e adiante designado por 2º Outorgante, celebram este 

Protocolo com as seguintes condições: -----------------------------------------------------------------------------  
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----- 1º -  O 2º Outorgante continuará a implementação,  o desenvolvimento de acções na formação 

sócio - desportiva e  integração dos seus atletas nos quadros competitivos (participação na Taça de 

Honra da A.F.C., Taça de Portugal e Nacional da 3ª divisão de Futsal). ----------------------------------  

----- 2º O 2º Outorgante continuará a preservar o espaço Sede do Lagonense F. C., quanto a obras 

de beneficiação  e limpeza. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 3º - O 2º Outorgante colaborará com o 1º Outorgante em actividades de índole sócio - 

desportiva de interesse para o Concelho, desde que tais realizações não impliquem a assunção de 

despesas de transporte e alimentação. -----------------------------------------------------------------------------   

----- 4º - O 1º Outorgante compromete-se a atribuir ao 2º Outorgante um subsídio para o ano civil 

de 2001, no valor de 2.000 contos, em duas tranches.-----------------------------------------------------------  

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

o Lagonense F. C.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE MIRA: “A Câmara Municipal de Mira reconhece a 

importância da obra sócio - cultural e desportiva da Associação de Caçadores de Mira, o papel de 

relevo na formação dos caçadores bem como o  importante contributo que tem dado para a 

manutenção da fauna e preservação dos habitat's próprios. -------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal representada pelo Senhor Presidente Dr. João Maria Ribeiro Reigota e 

adiante designado por 1º Outorgante e a Associação de Caçadores de Mira, representada pelo seu 

Presidente, Snr. João Maria Nogueira, e adiante designado por 2º Outorgante, celebram este 

Protocolo com as seguintes condições: -----------------------------------------------------------------------------  

----- 1º -  O 2º Outorgante continuará a implementação e o desenvolvimento de acções na formação 

sócio - desportiva, nomeadamente a integração dos seus atletas/atiradores nos quadros competitivos 

quer Regionais quer Nacionais. -------------------------------------------------------------------------------------  
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----- 2º - O 2º Outorgante continuará a preservar o espaço do campo de tiro, quanto a arranjos e 

limpeza, bem como deverá continuar a apetrechar o mesmo com os equipamentos julgados 

necessários (ex. máquina para "Fosso Universal"). -------------------------------------------------------------  

----- 3º - O 2º Outorgante continuará a promover actividades de carácter lúdico/desportivo, 

nomeadamente provas desportivas, bem como continuará a promover acções no sentido de 

proceder à re-introdução  e ao repovoamento ordenados de algumas espécies da fauna 

característica da nossa região.  -------------------------------------------------------------------------------------  

----- 4º - O 2º Outorgante colaborará com o 1º Outorgante em actividades de índole sócio - 

desportiva de interesse para o Concelho (nomeadamente a realização de Provas Desportivas 

aquando das festas do concelho), desde que tais realizações não impliquem a assunção de despesas 

de transporte e alimentação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- 5º - O 1º Outorgante compromete-se a atribuir um subsídio ao 2º Outorgante para o ano civil 

de 2001, no valor de 1.000 contos, pago em duas tranches. ----------------------------------------------------  

----- 6º - O 1º Outorgante, compromete-se ainda a apoiar, junto das entidades competentes, as 

várias acções levadas a cabo  pelo 2º Outorgante sempre que seja julgado necessário. -----------------  

----- 7º - Os casos omissos decorrentes da aplicação deste acordo serão resolvidos entre a Câmara e 

a Associação de Caçadores de Mira.”------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DA VALEIRINHA: “A Câmara Municipal de Mira 

reconhece a importância da obra sócio - cultural e desportiva da Associação Sócio Cultural da 

Valeirinha e o papel de relevo na formação de jovens ( com preponderância no atletismo onde é 

notória a elevada participação de jovens nas diversas realizações por si levadas a cabo ). -------------  

----- A Câmara Municipal representada pelo Senhor Presidente Dr. João Maria Ribeiro Reigota e 

adiante designado por 1º Outorgante e a Associação Sócio Cultural da Valeirinha, representada 
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pelo seu Presidente, Snr. João Oliveira, e adiante designado por 2º Outorgante, celebram este 

Protocolo com as seguintes condições: -----------------------------------------------------------------------------  

----- 1º -  O 2º Outorgante continuará a implementação e o desenvolvimento de acções na formação 

sócio - desportiva, nomeadamente a integração dos seus atletas nos quadros competitivos quer 

Regionais quer Nacionais --------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 2º - O 2º Outorgante continuará a preservar o espaço público ( largo da Valeirinha ), quanto a 

jardinagem e limpeza.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 3º - O 2º Outorgante continuará a promover actividades de carácter lúdico/cultural, 

nomeadamente passeios cicloturísticos, bem como continuar a organizar provas desportivas e 

culturais.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 4º - O 2º Outorgante colaborará com o 1º Outorgante em actividades de índole sócio - 

desportiva de interesse para o Concelho, desde que tais realizações não impliquem a assunção de 

despesas de transporte e alimentação. -----------------------------------------------------------------------------  

----- 5º - O 1º Outorgante compromete-se a atribuir um subsídio ao 2º Outorgante para o ano civil 

de 2001, no valor de 2.000 contos, em duas tranches.-----------------------------------------------------------  

----- 6º - O 1º Outorgante, compromete-se ainda a apoiar logisticamente o 2º Outorgante 

nomeadamente através da isenção de taxas quer na utilização do Pavilhão Municipal de Desportos 

quer na utilização das viaturas da Câmara Municipal de Mira, afectas às áreas sócio - cultural e 

desportiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 7º - Os casos omissos decorrentes da aplicação deste acordo serão resolvidos entre a Câmara e 

a Associação Sócio Cultural da Valeirinha.” ---------------------------------------------------------------------  

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

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO SEIXO DE MIRA: “A Câmara Municipal de 

Mira reconhece a importância da obra sócio - cultural da Associação Cultural e Recreativa do 
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Seixo de Mira - Secção de Teatro e o papel de relevo na formação de jovens e toda a população em 

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

----- A Câmara Municipal representada pelo Senhor Presidente Dr. João Maria Ribeiro Reigota e 

adiante designado por 1º Outorgante e a Associação Cultural e Recreativa do Seixo de Mira - 

Secção de Teatro, representado pelo Presidente da A.C.R. Seixo de Mira, Snr. Manuel Evangelista 

Pereira Almeida, e adiante designado por 2º Outorgante, celebram este Protocolo com as seguintes 

condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 1º -  O 2º Outorgante continuará dando continuidade à actividade teatral existente na 

freguesia do Seixo, continuando a implementação e o desenvolvimento de acções na formação sócio 

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

----- 2º - O 2º Outorgante continuará a promover actividades de carácter lúdico/cultural, quer ao 

nível de peças teatrais, quer em actividades de reconstituição histórica, nomeadamente Feiras 

Medievais e " à moda antiga ". -------------------------------------------------------------------------------------  

----- 3º - O 2º Outorgante colaborará, de forma graciosa, com o 1º Outorgante em actividades de 

índole sócio - cultural de interesse para o Concelho ( nomeadamente a participação nas Festas do 

Concelho, através da reconstituição da Feira Medieval ) desde que tais realizações não impliquem 

a assunção de despesas de transporte e alimentação. -----------------------------------------------------------  

----- 4º - O 1º Outorgante compromete-se a atribuir ao 2º Outorgante um subsídio para o ano civil 

de 2001, no valor de 300 contos. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

a Associação Sócio Cultural e Recreativa do Seixo de Mira”. ------------------------------------------------  

----- 15.6 - PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA E O 

CLUBE NÁUTICO DA PRAIA DE MIRA: “A Câmara Municipal de Mira reconhece a 

importância da obra sócio - cultural e desportiva do Clube Náutico da Praia de Mira.-----------------  
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----- Assim, a Câmara Municipal representada pelo Senhor Presidente Dr. João Maria Ribeiro 

Reigota e adiante designado por 1º Outorgante e o Clube Náutico da Praia de Mira, representado 

pelo seu Presidente, Snr. Mário Luís Alcaide, e adiante designado por 2º Outorgante, celebram 

este Protocolo com as seguintes condições:------------------------------------------------------------------------  

----- 1º -  O 2º Outorgante continuará a sua importante obra sócio - desportiva, com a participação 

em diversas actividades desportivas e de divulgação da Praia de Mira e do Concelho, como por 

exemplo a Taça Nacional de Remo.---------------------------------------------------------------------------------  

----- 2º - O 2º outorgante continuará a ser um pólo dinamizador da área de formação de Jovens, 

essencialmente através das Escolas de remo, vela e natação. -------------------------------------------------  

----- 3º - O 2º Outorgante colaborará com o 1º Outorgante em actividades de interesse do 

Concelho, desde que tais realizações não impliquem a assunção de despesas de transporte e 

alimentação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 4º O 1º Outorgante compromete-se a atribuir ao 2º Outorgante um subsídio para o ano de 

2001, no valor de 2.000 contos, em duas tranches.---------------------------------------------------------------  

----- 5º O 1º Outorgante compromete-se a apoiar, junto das Instâncias julgadas competentes, as 

candidaturas para infraestruturas apresentadas pelo 2º Outorgante. --------------------------------------  

----- 6º Os casos omissos decorrentes de aplicação deste acordo serão resolvidos entre a Câmara e o 

Clube Náutico da Praia de Mira.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ALA-ARRIBA: “A Câmara Municipal de Mira reconhece a 

importância da obra sócio - cultural e desportiva da Associação Desportiva do Ala - Arriba.---------  

----- Assim, a Câmara Municipal representada pelo Vereador Substituto, Dr. Agostinho Neves da 

Silva e adiante designado por 1º Outorgante e a Associação Desportiva Ala - Arriba, representado 

pelo Exmº Presidente da Direcção, Snr. Vítor Ferreira, e adiante designado por 2º Outorgante, 

celebram este Protocolo com as seguintes condições: -----------------------------------------------------------  
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----- 1º - O 2º Outorgante continua a promover a prática desportiva e a desenvolver uma 

importante acção na área da formação socio - desportiva, de apoio às camadas jovens, tendo, no 

mínimo, 2 equipas dos escalões jovens inscritas, com cerca de 50 atletas e pessoas credenciadas a 

dirigir essas formações. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 2º - O 2º Outorgante continuará a implementação de obras de restauro e valorização no seu 

recinto de jogos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 3º - O 2º Outorgante continua na divulgação do Concelho e desenvolverá projectos e 

actividades que reforcem a prática desportiva e o espírito sócio cultural e desportivo entre os 

associados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 4º - O 1º Outorgante compromete-se a atribuir um subsídio ao 2º Outorgante para a época 

desportiva 2000/2001, no valor de 9 000 contos, em três tranches.-------------------------------------------  

----- 5º - O 1º Outorgante só desbloqueará a 1ª tranche após a apresentação por parte do 2º 

Outorgante do Plano de Actividades e Orçamento, para a Época de 2000/2001 e os Relatórios de 

Actividades e de contas da época anterior. -----------------------------------------------------------------------  

----- 6º - Os casos omissos decorrentes da aplicação deste acordo serão decididos entre a Câmara e 

a Associação Desportiva Ala - Arriba.” ---------------------------------------------------------------------------  

----- 15.8 - Pelo sr. Vereador Prof. Carlos Camarinha foi dito que a verba a atribuir aos dois clubes mais 

representativos do concelho deveria ser superior à do ano anterior, uma vez que os mesmos se encontram 

em 1º. lugar e têm, por isso, mais despesas, do mesmo passo que pelo sr. Vereador Dr. Agostinho Silva 

foi afirmado que essa possibilidade tinha já sido ventilada e se se concretizasse a subida, poderia, 

eventualmente, equacionar-se um incentivo no final da época. O sr. Vereador Engº. Cravo Roxo 

questionou relativamente ao subsídio atribuído aos Bombeiros Voluntários de Mira, porquanto tinha sido 

informado que o protocolo não tinha ainda sido cumprido, tendo o sr. Vereador Dr. Agostinho explicado 

que o protocolo tinha sido assinado em Agosto do ano transacto, faltando apenas pagar até Agosto do 

corrente ano, o que poderia acontecer em breve, logo que houvesse disponibilidades de Tesouraria.-------  
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----- 16 - 1ª. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DO ANO ECONÓMICO DE 2001 - APROVAÇÃO 

DA: Aprovar o projecto da primeira alteração orçamental do ano económico de 2001, nos termos do artº. 

31º. do  D.L. nº. 341/83, de 21 de Julho, o qual apresenta uma receita global de 8.900.000$00 (oito 

milhões e novecentos mil escudos), importando a respectiva despesa em igual quantia e que aqui se dá 

como transcrito, nos termos e de conformidade com o disposto no artº. 5º., nº. 1, do D.L. nº. 45362, de 

1963.11.21, com a redacção introduzida pelo artigo único do D.L. nº. 334/82, de 19 de Agosto.-----------  

----- 17 - EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA 

VARIANTE A MIRA - 1ª. FASE:  Tomar conhecimento das negociações levadas a cabo entre a 

Autarquia e proprietários de parcelas de terreno, cuja expropriação se torna necessária à execução da 

obra de construção da Variante a Mira - 1ª. fase (aditamento) e, do mesmo passo, anuir ao pagamento 

das importâncias adiante mencionadas, conforme declaração dos próprios, constantes do processo,  

designadamente: 17.1 -  A Glória de Almeida,  residente em Cential - Mira, proprietária da parcela de 

terreno nº. 53,  o pagamento da importância de 1.197.000$00 ( um  milhão, cento e noventa e sete mil 

escudos), cujo valor integra o preço referente à área do prédio a expropriar, com a área total de 855 m2, 

ao preço de 1.400$00/m2; 17.2 - A Dr. Fernando Marques Campante, casado com D. Isabel Neto dos 

Reis Marques Campante, residentes em Cential - Mira, proprietários  da parcela  de terreno nº.  52, o 

pagamento da importância de 6.000.000$00 ( seis milhões de escudos), correspondente à área de 4.055 

m2; 17.3 A Manuel Augusto Domingues Cainé, casado com Maria Idalina Moreira da Silva, 

residentes em Mira, proprietários da parcela de terreno nº. 55, o pagamento da importância de 

1.225.000$00 ( um  milhão, duzentos e vinte e cinco mil escudos), correspondente à área de 820 m2; 

17.4 -  A Maria dos Anjos Santos,  residente na localidade da Presa - Mira, proprietária  da parcela  de 

terreno nº.  49, o pagamento da importância de 203.000$00 (duzentos e três mil escudos), 

correspondente à área de 145 m2; 17.5 - A Manuel da Cruz Marques, residente em Parada de Cima - 

Vagos, proprietário  da parcela  de terreno nº.  51, o pagamento da importância de 4.000.000$00 (quatro 

milhões de escudos), correspondente à área de 2.800 m2. - -------------------------------------------------------  
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----- 18 - INFORMAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVAMENTE A 

EXISTÊNCIA DE VIATURAS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ESTACIONADAS 

JUNTO À LOTA, NA PRAIA DE MIRA - NOTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS: 18.1 -  

Tomar conhecimento da informação da Fiscalização Municipal, datada de 21 de Junho de 2000, dando 

conta da existência de viatura, em mau estado de conservação, estacionada junto à lota do peixe, na 

Praia de Mira, propriedade de Hélder da Silva Marques, residente em Tavarede - Figueira da Foz; 18.2 - 

Tomar, igualmente, conhecimento de uma outra informação dos mesmos Serviços, com data de 02 de 

Fevereiro corrente, comunicando que a viatura referida no ponto anterior, tinha já sido retirada, mas que 

a respectiva caixa térmica, permanecia junto a armazém existente no mês o local, para além de uma 

outra viatura, também em mau estado, que se mantinha estacionada no mesmo sítio, sendo a mesma 

pertença de Joaquim Manuel Rodrigues Guedes, residente em Tavarede - Figueira da Foz; 18.3 -  

Ordenar aos Serviços, a notificação dos proprietárias das viaturas em questão, para, no prazo de 30 dias, 

a contar da data da notificação, procederem à retirada das mesmas. --------------------------------------------  

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

EXISTÊNCIA DE TERRENO NA LOCALIDADE DE PORTOMAR, PERTENCENTE A  

HERDEIROS DE JOSÉ AUGUSTO PETRONILHO E DE OLÍVIA DE MIRANDA, O QUAL SE 

ENCONTRA INFESTADO DE SILVAS - NOTIFICAÇÃO DOS REFERIDOS PROPRIETÁRIOS 

PARA PROCEDEREM À  LIMPEZA DO MESMO:  Tomar conhecimento da informação da 

Fiscalização Municipal, datada de 16 de Janeiro findo, dando conta da existência de terreno, sito na 

localidade de Portomar, propriedade de herdeiros de José Augusto Petronilho e de Olívia de Miranda,  o 

qual se encontra infestado de silvas e, do mesmo passo, ordenar a notificação dos aludidos proprietários 

para, no prazo de 30 dias, a contar da data da notificação, procederem à sua limpeza, sob pena de, não 

cumprindo, se comunicar a desobediência a Tribunal.-------------------------------------------------------------  

----- 20 - COMUNICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, 

RELATIVAMENTE A SUBSTITUIÇÃO DE CONTADOR VOLUMÉTRICO PARA ÁGUA NA 
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CASA DE MARIA AUGUSTA CAMPOS, SITA NO CENTRO CÍVICO DE MIRA, EM 

VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR DANIFICADO - RESPONSABILIZAÇÃO DA 

CONSUMIDORA, PELOS DANOS CAUSADOS NO REFERIDO EQUIPAMENTO E 

RESPECTIVA REPARAÇÃO:  Tomar conhecimento da comunicação do responsável dos Serviços de 

Águas, com data de 22 de Janeiro findo, relativamente a substituição de contador volumétrico para água 

na casa de Maria Augusta Campos, sita no Centro Cívico de Mira, em virtude do mesmo se encontrar 

danificado e, bem assim, responsabilizar a referida consumidora pelos danos causados no aludido 

equipamento e consequentes custos advenientes da  reparação do mesmo. -------------------------------------  

----- 21 - EXECUÇÃO DO PASSADIÇO PEDONAL SOBRE O CANAL DA BARRINHA: 21.1 -  

Recorrer ao Procedimento com consulta prévia, com vista ao fornecimento de  madeira necessária à 

execução do passadiço pedonal da Barrinha, cujo custo estimado é de 600.000$00 (seiscentos mil 

escudos), a acrescer de IVA, de conformidade com a informação da DOMSBA, desta Autarquia, de 

01.02.12;  21.2 -  Recorrer ao ajuste directo à firma “Almeida & Carvalhais, Ldª. ”, de Vagos, com vista 

ao fornecimento de 15 m3 de betão pronto B25, necessário à execução das  fundações, pelo preço 

estimado de 165.000$00 (cento e sessenta e cinco  mil escudos), a acrescer de IVA, de conformidade 

com a mesma informação dos Serviços.------------------------------------------------------------------------------  

----- 22 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS - RECURSO AO AJUSTE DIRECTO: 22.1 - Recorrer ao 

ajuste directo à firma “João de Jesus Mingatos, Herdeiros”, da Lagoa, com vista ao fornecimento de  100 

manilhas ∅ 30, 100 manilhas ∅ 40 e 40 manilhas ∅ 50, pelo preço global de 266.000$00 (duzentos e 

sessenta e seis mil escudos), a acrescer de IVA, de conformidade com a informação da DOMSBA, de 

01.02.09; 22.2 - Recorrer, igualmente, ao ajuste directo à firma “Sirolis - Prefabricados de Betão, S.A.”, 

com sede em Ponte da Pedra - Leiria, com vista ao fornecimento  de 100 manilhas de ∅ 20 e 120 

manilhas de betão armado de ∅ 40, pelo preço de 450.800$00 (quatrocentos e cinquenta mil e oitocentos 

escudos), a acrescer de IVA, de conformidade com a aludida informação da DOMSBA. --------------------  
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----- 23 - RECURSO AO AJUSTE DIRECTO, COM VISTA À REALIZAÇÃO DE TRABALHOS 

IMPREVISTOS NA EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NAS 

POVOAÇÕES DE LENTISQUEIRA, COLMEAL, CAVADAS, CORUJEIRA, RAMALHEIRO, 

LEITÕES E ARNEIRO - 1ª. FASE”:  Autorizar a realização de trabalhos imprevistos na empreitada 

em epígrafe, mediante recurso ao ajuste directo à firma adjudicatária da obra, “Terserra - 

Terraplanagens da Serra, Ldª.”, com sede em Castanheira de Pêra, pelo preço de 997.500$00 

(novecentos e noventa e sete mil e quinhentos escudos), a acrescer de IVA, de conformidade com a 

informação da DOMSBA, desta Autarquia, de 01.01.31. ---------------------------------------------------------  

----- 24 - RECURSO AO AJUSTE DIRECTO, COM VISTA À REALIZAÇÃO DE TRABALHOS 

IMPREVISTOS NA EMPREITADA DE “REFORÇO DE PAVIMENTO NA RUA ÓSCAR 

MOREIRA DA SILVA”: Autorizar a realização de trabalhos imprevistos na empreitada em epígrafe, 

mediante recurso ao ajuste directo à firma adjudicatária da obra, “Terserra - Terraplanagens da Serra, 

Ldª.”, com sede em Castanheira de Pêra, pelo preço de 980.000$00 (novecentos e oitenta mil escudos), a 

acrescer de IVA, de conformidade com a informação da DOMSBA, desta Autarquia, de 01.01.31. -------  

----- 25 - INFORMAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, 

RELATIVAMENTE A PREVENÇÃO E ACTUAÇÃO PERANTE O CENÁRIO DE RISCO DE 

CHEIAS E VENTOS FORTES REGISTADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO NO 

CONCELHO DE MIRA: 25.1 - Presente uma informação do Serviço Municipal de Protecção Civil, 

dando conta das acções e actividades levadas a efeito pela Câmara e outras entidades, nomeadamente os 

Bombeiros Voluntários de Mira e a GNR, para mitigar os efeitos provocados pelas intempéries e 

inundações. Foram, igualmente, analisados os custos e os encargos que resultaram de tais acções e 

trabalhos conducentes à eliminação dos efeitos das inundações. Deliberado tomar conhecimento do 

referido relatório, aprovando as obras e  trabalhos  levados a cabo, bem como as despesas inerentes 

à realização dos mesmos; 25.2 -  No âmbito do assunto em epígrafe, pelo sr. Vereador Dr. Agostinho 

Silva, foi dado conhecimento de um ofício  da “Sociedade de Promoção Social - Obra do Frei Gil”, da 
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Praia de Mira, do seguinte teor: “Apraz-nos registar e agradecer o empenho e desvelo com que o sr. Dr. 

Agostinho e seus pares houveram por bem acarinhar os nossos jovens, toda a nossa Casa, por altura 

das graves cheias por que foram afectados. Afinal, o altruísmo não é só a “opa das festas” quando se 

vive em interioridade e acção um nobre ideal. Muito gratos por tudo.” ---------------------------------------  

----- 26 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS 

MOINHOS E DO AMBIENTE DA REGIÃO DA GÂNDARA:  Foi presente uma exposição da 

Associação em epígrafe, dando conta do trabalho que tem vindo a ser efectuado pela Autarquia na área 

do ambiente e da limpeza das valas e requerendo a celebração de protocolo para que a peticionária, 

vocacionada para a preservação e defesa do ambiente, desenvolva um programa de limpeza das valas no 

concelho e, simultaneamente, desenvolva um processo de  sensibilização para com os problemas do meio 

ambiente e de inserção no trabalho, no âmbito de projectos  coordenados pelo  Instituto de Emprego.  

Deliberado : 1 - dar poderes ao sr. Presidente da Câmara para celebrar protocolo com a 

Associação dos Amigos dos Moinhos e do Ambiente da Região da Gândara, para limpeza das valas 

do concelho; 2 - Subordinar o presente protocolo às seguintes condições: pagamento do subsídio de 

refeição, do seguro e de eventuais encargos sociais, até ao limite máximo de dez trabalhadores; 3 - 

Mandatar os Serviços para acompanhamento do projecto e dos trabalhos e acções a desenvolver. --  

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

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

13:10 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. ----------------------------  

________________________________________ 

 ________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________ 

________________________________________ 
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