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“Nos termos do art.º 56.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, as deliberações do órgãos das autarquias locais, bem como as 
decisões dos respetivos titulares destinadas a ter eficácia externa, devem 
ser publicadas em edital, afixado nos lugares de estilo durante 5 dos 10 
dias subsequentes à tomada da deliberação ou decisão, bem como no 

sítio da internet, no boletim da autarquia e nos jornais regionais editados 
ou distribuídos na área da autarquia, tendo em vista garantir a 

publicidade necessária à eficácia externa das decisões”. 
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----- Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, nesta Vila 

de Mira e sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu esta, sob a direção do Sr. 

Presidente da Câmara, Dr. Raul José Rei Soares de Almeida, estando presentes os 

Vereadores Senhores Nelson Teixeira Maltez, Dr. João Maria Ribeiro Reigota, Dr. Luis 

Miguel dos Santos Grego, Drª. Dulce Helena Ramos Cainé, Profª. Maria da Graça 

Santos Domingues e Dr. Agostinho Neves da Silva, em substituição do Sr. Vereador 

Dr. José Carlos Baptista Garrucho, que informou da impossibilidade de estar presente 

e solicitou a sua substituição, ao abrigo das disposições contidas na Lei nº. 169/99, de 

18 de setembro, na redação da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------  

-----Presentes também, a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Drª. Carmen 

da Conceição Santos, o Chefe de Divisão das Obras Municipais, Engº. Rui Manuel 

Reixa da Cruz Silva e o Chefe da Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 

Ordenamento e Ambiente, Dr. Ângelo Manuel Morais Lopes. ------------------------------- 
----- FINANÇAS MUNICIPAIS: --------------------------------------------------------------------------------  

----- Foi presente o resumo diário da tesouraria n.º 228 de 27/11/2014, com um saldo 

orçamental de 340.335,42 € (trezentos e quarenta mil, trezentos e trinta  e cinco euros 

e quarenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------  
----- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------- 

----- Ao iniciar os trabalhos, o Sr. Presidente referiu-se à ata da reunião anterior e  em 

virtude desta ter sido enviada mais tarde, ressalvou que, se os Senhores Vereadores 

não estivessem em condições de votar a referida ata, esta seria remetida para a 

próxima reunião de Câmara, a realizar no dia 09/12/2014, o que mereceu a 

concordância de todos. -------------------------------------------------------------------------------------  

------Anunciou, depois, a necessidade de antecipação da próxima reunião de Câmara 

de dia 11/12/2014 para o dia 09/12/2014, às 09:30min e para a qual não houve nada a 

opor.-------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------  

-----Em relação à reunião que estava a decorrer, o Sr. Presidente agradeceu aos 

Senhores Vereadores a disponibilidade de terem acedido ao pedido de adiamento da 

mesma para aquele dia, 28/11/2014, e justificou que se deveu ao facto da realização 

da reunião com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, por causa da inspeção da 
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REN, de que o Município de Mira estava a ser alvo e assim, tornou-se imperativo a 

realização dessa reunião naquele dia.----------------------------------------------------------------- 

-----De seguida, o Sr. Presidente propôs que se procedesse à audição do  público, nos 

termos da Lei, caso os Senhores Vereadores estivessem de acordo, pois assim os 

munícipes não teriam de aguardar pelo final da reunião para usarem da palavra. --------  

----- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: (nº. 6 do art.º 49º. do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 
12 de Setembro) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Primeira intervenção: o munícipe, Sr. João Paulo Oliveira de Jesus Mingatos, 

morador no Edifício Coelho, na Avenida 25 de Abril, apresentou uma reclamação 

contra o estabelecimento público ”Tosta Clube”, em Mira, pois o seu proprietário não 

estava a cumprir o horário de encerramento do estabelecimento. O munícipe pediu 

ainda, que fossem feitas medições de som e de incomodidade e que se reduzisse o 

horário de encerramento deste estabelecimento público. Neste sentido, pediu à 

Câmara Municipal de Mira que tomasse as medidas necessárias para solucionar esta 

situação, que cada vez mais se tornava insustentável para os moradores do prédio 

onde o estabelecimento  se localiza.------------------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Presidente em resposta disse que a Câmara Municipal já se encontrava a 

tratar do enquadramento legal desta questão e referiu que, para proceder à redução 

de horário, tinha de ser feito um procedimento administrativo, o qual já se encontrava 

em andamento e que também já tinha sido pedido o estudo acústico, que estava para 

ser feito. O Sr. Presidente referiu ainda que o processo estava a decorrer, que estava 

devidamente instruído e a seguir todos os trâmites legais que um procedimento 

administrativo pressupunha.------------------------------------------------------------------------------ 

-----Segunda intervenção: esteve presente o municípe, Sr. Rui Miguel dos Santos 

Terrível, residente em Casal S. Tomé, o qual  veio requerer alguns dados relativos ao 

processo de venda de terreno, na Praia de Mira, entre a Câmara Municipal e a 

MirInveste – Investimentos e Exploração Turística, Ldª., onde estava a ser levada a 

efeito a empreitada de prolongamento da avenida marginal, designadamente: hasta 

pública da venda do terreno; escritura celebrada em 01 de setembro de 1986 e 

escritura(s) resultante(s) da aquisição por via do direito privado, constante da ata da 

reunião extraordinária de 10 de fevereiro de 2014. Mais solicitou que fosse facultada 
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cópia das sucessivas solicitações de prorrogação de prazos de construção efetuadas 

pela referida entidade e respetivas autorizações dadas pela Câmara Municipal, 

durante o período de 28 anos após a venda do terreno, uma vez que constava da 

descrição predial que a vendedora tinha o direito de reversão da parte do terreno onde 

não tivessem sido feitas as construções previstas. -------------------------------------------------  

-----Acrescentou ainda que, no Casal de São Tomé, junto ao campo de futebol do 

“Casalense”, a poente, existia uma utilização indevida de terrenos municipais, com 

umas vedações e plantações de árvores de fruto. Posto isto, o munícipe pretendia 

saber se estava a ser diligênciada alguma ação de controlo.----------------------------------- 

-----A esta pretenção, o Sr. Presidente respondeu afirmativamente e acrescentou que 

aquela situação já estava devidamente acautelada.----------------------------------------------- 

-----Terceira intervenção: esteve presente o munícipe, Sr. António Miranda Lopes, 

residente na Videira Sul, que quis saber se era possível a intervenção da Câmara 

Municipal, no sentido de reparar a estrada da Videira Sul, a qual se encontrava 

bastante danificada.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Vereador Nelson Maltez, no uso da palavra, respondeu que a reparação da 

estrada era o mais fácil, mas o que, naquele momento, a tornava difícil, era que o local 

se encontrava sob a inspeção da reserva ecológica REN. --------------------------------------  

----- Disse que, enquanto Vereador responsável pela área, lhe tinha sido questionado 

se a Câmara Municipal tinha feito infra-estruturas em zonas ilegais, ao que tinha 

respondido que não e que os arruamentos lá existentes já datavam de longa data, 

enquanto que desconhecia a existência de condutas de água. ---------------------------------  

----- O Munícipe Sr. António Lopes afirmou que os técnicos do ICNF tinham afirmado 

que estavam ali apenas por causa das constuções e não por causa dos buracos da 

estrada e que esse assunto era com a Câmara Municipal.---------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Nelson afirmou que a Câmara Municipal iria pedir parecer, por 

escrito, ao ICNF, tendo em vista a reparação da estrada e ficaria a aguardar pela sua 

resposta. Disse também que o ICNF tinha agora “acordado”, por causa da outra 

inspeção que lhes estava a pedir dados, a inspeção da IGAMAOT.---------------------------  

----- O Munícipe Sr. António Lopes disse que possuía uma casa na Videira e que tinha 

sido o Sr. João Rocha de Almeida, ao tempo Presidente da Câmara Municipal de Mira, 
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que o tinha ajudado a colocar lá energia elétrica. Quanto ao abastecimento de água, 

disse que tinha sido o Sr. Dr. Mário Maduro, também ex-Presidente da Câmara, que 

tinha satisfeito o seu pedido de ligação à rede pública, pelo que entendia que todos 

tinham feito bem e estava agradecido por isso.------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente disse que a Câmara Municipal, sem qualquer tipo de 

intervenção, tinha recebido uma notificação  de que iria ser alvo de inspeção da REN e 

o primeiro local onde a inspeção se tinha dirigido, tinha sido à Câmara Municipal e, 

posteriormente, à CCDR-C, ao ICNF e o que agora este serviço estava a fazer, se 

calhar já o devia ter feito há muito tempo, pois estavam agora a ser recebidos autos 

reportados ao ano de 2000. Informou também que estavam a ser inspecionadas pela 

REN infra-estruturas públicas, como o hangar do Clube Náutico, os bungallows do 

Parque de Campismo e o Campo de Tiro. Relativamente ao problema da Videira, 

disse que ainda no dia anterior tinha tido uma reunião em Lisboa, com o Sr. Secretário 

de Estado e estava a ser equacionada uma solução para a qual estavam a trabalhar, 

para além da Câmara Municipal, outras entidades, como a CCDR-C e as secretarias 

de Estado. Quanto à reparação da estrada, disse que noutra altura não seria difícil, 

mas atualmente era mais complicado e seria solicitado parecer ao ICNF, com a 

máxima prioridade. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Disse ainda que era muito fácil ao técnico do ICNF  “chutar para canto” e dizer 

que a culpa era da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------  

----- Interveio também a munícipe D. Fernanda Alcaide que informou que tinha sido 

afirmado pelos elementos do ICNF que andavam no local que o processo “estava a 

dormir” e que tinha havido alguém, da parte da atual Câmara, que tinha participado 

àquela entidade e tinha gerado todo aquele conflito.-----------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara disse que o técnico do ICNF que tinha feito essas 

afirmações, teria que ser confrontado e provar que era verdade o que tinha afirmado.--   

-----  O Sr. Vereador Nelson afirmou que a intervenção do ICNF tinha sido motivada 

pela inspeção da REN e disse que gostaria de desafiar essa pessoa a vir ali dizer qual 

tinha sido o passo dado pela Câmara para desencadear aquele processo. Mais disse 

que aquele era um assunto que nenhuma Câmara tinha interesse em ver por resolver 

e  muito menos estava interessada na intervenção do ICNF ou da REN, nunca faria 
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nada para promover qualquer inspeção, prova disso era que também estavam sob 

inspeção algumas obras levadas a cabo pela Câmara Municipal, como o hangar do 

Clube Náutico, os bungallows do Parque de Campismo e o Campo de Tiro, logo, 

aquela inspeção nunca poderia ter sido promovida pela Câmara Municipal. Mais 

afirmou que tudo não passava de “jogada política” . -----------------------------------------------  

----- O Sr. António Lopes questionou se o Campo de Tiro também estava ilegal e o Sr. 

Vereador Nelson esclereceu que quando se falava no Campo de Tiro, se reportava 

apenas um acrescento (anexo) que lá tinha sido construído.------------------------------------  

-----O Sr. Vereador João Reigota interveio e referiu que o caso da Videira Sul era um 

processo complexo, que mexia com muitas famílias, com parte da população, com os 

interesses do Município e ainda, com questões sociais que se prendiam, em certa 

medida, com a formação e com o desenvolvimento da Praia de Mira, ao longo dos 

tempos, desde a sua gênese até aos dias de hoje. Assim sendo, o assunto tinha que 

ser encarado com o máximo de responsabilidade e de delicadeza. Na sua opinião, 

aquele assunto devia nortear e levar todos os Executivos e todas as sensibilidades 

políticas e ideológicas a unirem-se em torno dessa causa e não a dividirem-se. ----------  

----- Disse que o pior que se podia fazer, era politizar situações como aquela e quem 

tinha politizado aquela situação, em campanha eleitoral, tinha sido o Sr. Presidente da 

Câmara, enquanto presidente da Comissão Política do PSD, que tinha feito queixa da 

Videira Sul e do Miroásis e de vários assuntos que eram pertinentes, contudo,  dentro 

da legitimidade, mas o aproveitamento político da situação não resolvia nada, pelo 

contrário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Salientou que o caso da Videira Sul era um problema transversal a todos os 

Executivos, pois todos os que já passaram pela Câmara, independentemente da cor 

política, enfrentaram uma situação bem complexa e bem difícil de resolver. E era por 

isso que a questão ainda apresentava muitos aspetos por resolver.-------------------------- 

----- Não se podia, portanto, andar à volta do assunto e não o enfrentar. Quando o PS 

tinha chegado pela primeira vez à Câmara Municipal, em janeiro de 1994, tinha 

encontrado esta situação bem complexa na Videira Sul, o espaço estava na altura sob 

uma enorma perturbação, em litígio, com processos em Tribunal, com a Comissão de 

Compartes a reivindicar a titularidade daqueles terrenos. ----------------------------------------  
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----- Disse que tinha escrito umas linhas para apresentar ali na reunião, para ser mais 

conciso numa questão tão delicada, não tinha feito uso de computador, antes tinha 

escrito manualmente, porque era assim que queria fazer e esperava ser respeitado por 

isso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Continuou e disse que tinham sido anos e anos de impasses e mais impasses, 

com um desgaste enorme para todos, particularmente para a Câmara Municipal e para 

as populações que sempre também tinham contado com a colaboração da Junta de 

Freguesia nesses tais processos. Depois das decisões dos Tribunais, tinham-se 

seguido recursos e mais recursos, voltando tudo ao inicial, até pela mudança dos 

nomes das sucessivas Comissões de Compartes. Estava-se perante uma situação 

que se confundia com a própria origem, a própria mentalidade do início da Praia de 

Mira, porque não era só na Videira do Sul que existiam essas questões de ocupações 

de terrenos, aqui e acolá. Enfrentando enormers dificuldades, a Câmara, os técnicos, 

tinham lutado para encontrar soluções, desde logo a nível urbanístico, iniciando um 

longo processo de elaboração do Plano de Urbanização da Praia e Lagoa e de uma 

proposta de ante-plano de pormenor da Videira Sul em 10 de setembro de 1996. Tinha 

sido um trabalho de muitos anos, com dezenas de pareceres e reuniões com as várias 

entidades, só ao fim de doze anos, tinha sido possível ver a aprovação do plano. De 

salientar que as entidades sempre tinham sido informadas a participarem neste 

complexo processo, como a RAN, a REN, a CCDR-C, a EDP, o IPPAR, o ICN, a 

DRABL, o INAG, a Direção-Geral do Turismo, a DGOT-DU e outras, todas tinham 

conhecido, a miúde, a complexidade da zona. Sempre tinha imperado o bom-senso, 

num diálogo permanente, na busca de soluções adequadas à realidade, perspetivava-

se a aprovação final de um plano que permitisse respeitar o quadro legal e valorizar a 

comunidade, criando zonas de proteção ambiental e espaços para estruturas sociais, 

desportivas e turísticas, tendo em vista os interesses e o desenvolvimento da Praia de 

Mira e do Concelho. Em consonância com as várias entidades, a Autarquia procurava 

um processo de urbanização que respeitasse a legalidade, que se adequasse à 

realidade bem complexa e todos, entidades regionais, Câmara Municipal, Junta de 

Freguesia, técnicos, tinham trabalhado, dando o seu melhor, em condições bem 

difíceis e fruto desse trabalho tinham sido aprovados para o espaço equipamentos 
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desportivos, turísticos e sociais de que a Freguesia estava tão carenciada e que, 

infelizmente, não tinham ído para o terreno e a Freguesia ainda hoje estava 

carenciada, mas tinham sido aprovados nesses planos. Recordou que o primeiro plano 

que classificou e regulamentou a área em causa, tinha sido ratificado por despacho de 

6 de maio de 1988, da Secretaria de Estado da Administração Local e do 

Ordenamento do Território, que viria a ser alterado por deliberação da Assembleia 

Municipal de 21 de dezembro de 1995, publicado no Diário da República de 05 de 

setembro de 1997. A Autarquia tinha despendido grandes energias, levantando 

processos, enviando muitos para o Ministério Público, sem abandonar uma postura 

pedagógica, de bom-senso, indispensável a situações de particular sensibilidade 

psicológica e social. Do poder político, tinham seguido múltiplas orientações, tomadas 

de posição e despachos, tinham sido reclamados relatórios jurídicos, técnicos e 

administrativos, lembrando sempre a prioridade dos processos de urbanização, com 

conhecimento e participação das entidades locais, regionais e nacionais. ------------------  

----- A terminar, disse que o Sr. Presidente da Câmara podia contar com o seu 

empenho pessoal, mas também com a sua frontalidade para dizer aquilo que pensava 

e com toda a sua disponibilidade, mas pensava que a situação não se resolvia com o 

que estava a passar-se, que era misturar questões e aproveitamentos de ordem 

política, a todos os níveis. Disse que as infra-estruturas como o Clube Nàutico, os 

Bungallows, o Campo de Tiro deviam orgulhar a todos e que não se metia no trabalho 

das inspeções, mas a sua posição política, de eleito, no sentido de condenar o 

aproveitamento político que se fazia, fosse por quem fosse, à volta daquele assunto, aí 

ninguém o calaria, fosse onde fosse, fosse em liberdade ou entre quatro paredes, 

nunca deixaria de ser igual a si próprio, na educação que tinha tido, desde a sua 

família que lhe tinha incutido esse espírito até àquilo que tinha aprendido em 

sociedade e nunca deixaria de tomar as suas posições, com toda a frontalidade e toda 

a lealdade e, ali afirmava que a política e o aproveitamento político não resolvia 

absolutamente nada e aquele era um problema transversal a todos os Executivos e o 

que de bom ou de mal tinha sido feito na Videira Sul, acreditava que só todos juntos, 

sem olhar à parte  política, no mau sentido, conseguiriam levar por diante a 

valorização daquela terra. Sabia que era um assunto bastante delicado que o Sr. 
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Presidente da Câmara tinha em mãos, mas também sabia que ele tinha força e 

postura para resolver a situação, desde que não houvesse tentativas redutoras de 

aproveitamentos políticos. ---------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego interveio e, desde logo, elogiou o facto de ter 

sido dada oportunidade ao público presente de ser ouvido no início dos trabalhos. ------  

----- Quanto à questão colocada pelo Sr. Engº. Rui Terrível, disse que era muito 

pertinente e gostaria de ter conhecimento da resposta que lhe iria ser dada. --------------  

-----  Relativamente à Videira Sul, disse que era importante distinguir de que zona se 

tratava em concreto, uma vez que o munícipe Sr. António Lopes, possuía uma casa de 

habitação legalmente construída, pelo que o problema não se colocava e havia 

espaços na Videira com problemas e outros não. --------------------------------------------------  

----- Disse que o Executivo não precisaria certamente de pedir parecer para intervir em 

espaço público e tapar buracos, pois em outras situações  tinha havido coragem e 

ousadia para avançar, sem serem pedidos pareceres e, por outro lado, todos ali 

estavam solidários com o Executivo para o caso de vir a ser penalizado com multas, 

por isso era dada “carta branca” para a Câmara Municipal intervir no espaço público 

em causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à queixa, disse que tinha havido uma queixa pública por parte dos 

Vereadores do Partido Social Democrata para o Ministério Público e, não tinha a 

certeza, mas do que se lembrava, parecia-lhe que também a Comissão Política do 

PSD tinha feito uma queixa semelhante e, por vezes, quando se levantavam suspeitas 

sobre certos assuntos, outras questões, por arrasto, eram também questionadas.-------  

----- Mais salientou que, falar no  Campo de Tiro, era lançar poeira para o ar, pois não 

havia nenhuma ilegalidade com o Campo de Tiro, este estava devidamente licenciado, 

o que estava em causa era um anexo, uma construção adjacente ao Campo de Tiro, 

que tinha sido executada pela Associação de Caçadores. ---------------------------------------  

----- Reafirmou que não tinha conhecimento de que tivesse havido alguma queixa por 

parte do Sr. Presidente da Câmara, ou dos Vereadores eleitos, ou mesmo dos 

técnicos da Autarquia, todavia, relembrou, tinha existido outrora uma queixa pública 

por parte de antigos Vereadores do Partido Social Democrata.---------------------------------  
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----- Por fim, defendeu que os terrenos da Videira eram terrenos municipais, disse que 

as inspeções não traziam benefício para ninguém, os processos arrastavam-se anos a 

fio, impediam o andamento normal da vida das pessoas e, por isso, da sua parte e, 

seguramente, da parte dos restantes Vereadores do Partido Socialista, a Câmara tinha 

“carta branca” para intervir e tapar os buracos existentes nas estradas referidas, para 

que as populações tivessem qualidade de vida.  Mais, lamentou que o Sr. Vereador 

Nelson tivesse afirmado que desconhecia a existência de condutas de água na 

Videira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Afirmou ainda que os terrenos da Videira que se encontravam em litígio eram 

terrenos municipais, como sempre tinha defendido em Tribunal.-------------------------------  

----- Relativamente à situação exposta sobre o bar “Tosta Mista”, disse que era uma 

situação recorrente e que o novo regulamento deveria acautelar a situação de 

mudança de gerência dos estabelecimentos, mudança de nome,etc. ------------------------  

----- O Sr. Vereador Nelson reportou-se à intervenção do Sr. Vereador Dr. Reigota e 

afirmou que a mesma estava perfeitamente concertada com o público ali presente, 

tanto mais que estava escrita. ----------------------------------------------------------------------------  

----- Disse que o Sr. Vereador Dr. João Reigota tinha procurado resolver a questão do 

Plano de Urbanização da Praia e o Executivo seguinte, do qual tinha feito parte, tinha-

lhe dado seguimento, inclusivé, tinha mantido suspenso o plano, através da aplicação 

de medidas preventivas, para que fosse possível aplicar o plano de pormenor dos 

Prazos Velhos, situação que, no mandato seguinte, novamente do Dr. João Reigota, 

não tinha tido sequência. -----------------------------------------------------------------------------------  

----- Afirmou que o processo que se encontrava em Tribunal tinha a ver com o Mira 

Villas e Miroásis, nada tinha a ver com a Videira e tinha até sido promessa de 

campanha arranjar uma solução para a Videira e, para isso, ainda no dia anterior, em 

reunião com o Sr. Secretário de Estado, em Lisboa, a preocupação tinha sido de 

sensibilizar para se conseguir alargar ao máximo possível os planos.------------------------  

----- Assentiu que havia situações ilegais no Mira Villas e Miroásis e disse que a 

Câmara Municipal estava a trabalhar no sentido de resolver esses problemas, assim 

como também no caso da Videira, sendo que aquela tinha um problema que 

atrapalhava tudo, que era a propriedade dos terrenos e enquanto existisse o litígio não 
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se podia lá fazer grande coisa. Sublinhou que não tinha sido a Câmara a levantar o 

problema da Videira junto das inspeções e afirmou que se tratava de uma inspeção 

ordinária. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente solicitou aos munícipes da Videira ali presentes que lhe 

identificassem o técnico que tinha afirmado que a Câmara Municipal tinha despelotado 

o processo, pois o Executivo tinha intenção de proceder criminalmente contra essa 

pessoa. Mais, ele próprio, no final da reunião, iria solicitar essa informação ao ICNF.---  

----- O Sr. Vereador Dr. Reigota interveio e disse que a questão da Videira Sul o tinha 

sempre preocupado muito, sobretudo nos últimos dias. Também o Sr. Presidente, ao 

comunicar-lhe telefonicamente a alteração da data da presente reunião, lhe tinha 

transmitido a sua preocupação relativamente ao assunto, por isso, a sua intervenção 

nada tinha a ver com o facto de estar ali público presente, pelo que lamentou as 

afirmações do Sr. Vereador Nelson, o qual, afirmou, estava a “ver-se ao espelho”, 

politicamente, porquanto deveria estar a referir-se à reunião em que tinha sido 

abordada a questão do orçamento participativo, em que o mesmo tinha combinado 

com as pessoas da Lentisqueira e preparado essa reunião, por isso havia ali uma 

grande confusão. Disse ainda que o Sr. Vereador Nelson tinha uma particularidade, 

que era, quando se sentia “atacado” confundia tudo; que, não estava a fazer nenhum 

ataque, estava apenas a exercer o seu direito, enquanto eleito e o Sr. Vereador não 

deveria vir com lições de moral, politicamente falando, pois não pagaria os juros 

daquilo que o Sr. Vereador Nelson tinha dito na rua, muitas vezes com inverdades.  

Todos estavam ali preocupados com a situação da Videira, e não estavam ali para 

ouvir mentiras e para ouvir indivíduos que amuavam porque ele tinha trazido uma 

questão escrita sobre um assunto que o preocupava, que era uma situação transversal 

a vários Executivos, inclusivé aos Executivos que tinha liderado e agora como 

Vereador também tinha responsabilidades e não queria que sobrasse para ninguém, 

muito menos para o Concelho, muito menos para as populações, era só isso, mais 

nada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Miguel disse que tinha alguma dificuldade em perceber a 

atitude do ICNF, dado que tinha sido aquela mesma entidade que tinha virado as 

costas ao Concelho, aquando do temporal  de 2013, inclusivé à população da Videira 
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que tinha ficado completamente desprotegida; que, o INCF, apenas tinha tido 

intervenção na venda dos lotes de arvoredo, ainda assim, apenas dos grandes, por 

isso questionou qual era a moral e até mesmo a competência do ICNF para intervir. 

Mais, disse que a intervenção do ICNF até deveria ser usada em Tribunal, no âmbito 

do processo referente à titularidade dos terrenos, uma vez que, se diziam que os 

terrenos eram da Câmara e estavam sob a sua exploração, no fundo, estavam a 

confirmar que os terrenos não eram baldios, ao contrário daquilo que teimavam em 

dizer e que até tinham uma conta caucionada, ilegalmente, com dinheiro do Município.  

----- Sobre o Clube Náutico, disse que tinha sido um projeto financiado pelo QREN, 

que tinha cumprido todos os quesitos, que tinha passado em todos os crivos  de 

aprovação e, pese embora pudesse ter sido pedida a desafetação da REN, ainda 

agora tinha sido possível utilizar a linha do Dão para percursos pedonais, em área de 

REN,  sem ser necessário proceder à sua desafetação, portanto, parecia-lhe que, 

também neste caso, seria suficiente a autorização do uso do solo para o fim 

pretendido. Também lhe parecia que essas mesmas entidades teriam que ser 

confrontadas com o cumprimento ou não das suas responsabilidades, desde logo a 

ARH que tinha a obrigação de proceder à limpeza das valas do Concelho e tinha sido 

a Câmara Municipal a executar esses trabalhos, assim como tinha também a 

competência na remoção dos jacintos na Barrinha e esses serviços eram feitos pela 

Câmara Municipal, muitas vezes com a ajuda dos populares. O bem-estar das 

populações devia ser sempre colocado acima de tudo e o Executivo devia pugnar pela 

sua defesa ardentemente e não tinha dúvidas que a ação do Sr. Presidente da 

Câmara iria de encontro a isso mesmo. Realçou ainda que havia uma grande 

dificuldade em manter os interlocutores do Governo, uma vez que as remodelações 

eram constantes e cada vez que mudava um Secretário de Estado, o processo 

pendente nessa secretaria voltava à estaca zero, daí o atraso na resolução daqueles 

problemas.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Terminou, a dizer que o ICNF não o assustava, porque não reconhecia naquele 

organismo uma entidade com tutela inspetiva naquela área. ------------------------------------  

-----  A Srª. Vereadora Profª. Graça Domingues perguntou se existia alguma casa na 

Videira Sul que estivesse a pagar IMI. -----------------------------------------------------------------  
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----- A resposta veio dos moradores ali presentes que afirmaram que todas as casas 

da Videira Sul pagavam IMI.-------------------------------------------------------------------------------  

----- Seguiu-se a intervenção do Sr. Chefe da Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 

Ordenamento e Ambiente que acrescentou algumas explicações técnicas acerca da 

situação da Videira Sul e da inspeção levada a efeito no âmbito da REN. ------------------  

----- O Dr. Ângelo Lopes, começou por explicar que se tratava de uma inspeção 

ordinária. Disse também que o problema dos parques de campismo (Municipal, Orbitur 

e Lodge Park) ficaria solucionado com a alteração ao plano de Urbanização da Praia 

de Mira. Sobre o Campo de Tiro, disse que o problema residia apenas na construção 

adjacente. Quanto ao Clube Náutico, confirmou que se tratava de uma obra financiada 

e o problema era que não existiam pareceres das entidades, tais como a REN e o 

domínio hídrico, que autorizasse a construção e utilização daquele espaço, existia 

apenas um parecer, no âmbito do Polis para a recuperação e valorização das 

margens, não estando incluída a construção do hangar. Sobre a Videira Sul, leu 

informação, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------------  

----- Os registos que comprovam a existência do Lugar Videira Sul advêm de longa 

data. Cartograficamente é possível comprovar a existência do mencionado Lugar e de 

algumas construções nele existentes, tendo por base a cartografia militar datada de 

1948. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Em termos urbanísticos, o primeiro Plano que classificou e regulamentou a área 

em causa foi o Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira (PGUPLM). Foi 

ratificado, por despacho de 6 de maio de 1988 do Secretário de Estado da 

Administração Local e do Ordenamento do Território, conforme declaração publicada 

no diário da república, 2ª serie nº 123, de 27 de maio de 1988, publicado no diário da 

república, 2ª Serie, nº 146, de 27 de junho de 1988, e alterado pela deliberação da 

Assembleia Municipal de Mira de 21 de dezembro de 1995, publicada no diário da 

república, 2ª serie, nº 205, de 5 de setembro de 1997, não tendo dado a resposta às 

pretensões que foram surgindo. -------------------------------------------------------------------------  

----- De acordo com a consulta efetuada ao Arquivo Municipal, verificou-se que, em 15 

de março de 1988, em parte do terreno pertencente ao Município de Mira, numa área 

envolvente à estrada que limita a norte o terreno municipal, foi aprovado uma proposta 
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de loteamento para a área identificada. Importa mencionar que o processo 

administrativo, desta proposta, não chegou a ser concluído nem implementado no 

terreno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Plano Diretor Municipal de Mira (PDMM) foi aprovado em Assembleia 

Municipal, no dia 25 de março de 1994, ratificado pela Resolução de Conselho de 

Ministros nº 83/94 e publicado no diário da república em 16 de setembro de 1994. No 

Plano Diretor Municipal a área do PGULPM foi integrada sem qualquer alteração ou 

correção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Município de Mira, realizou em 1996 um levantamento topográfico das 

ocupações, quer urbanísticas quer agrícolas, do terreno municipal e deu início à 

elaboração de um Ante Plano de Pormenor da Videira Sul, que foi aprovado em 

Reunião do Executivo Municipal, em 10 de setembro de 1996, contemplando uma 

proposta de ocupação.--------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, em 10 de setembro de 1996, proceder à 

elaboração do Plano de Urbanização da Praia de Mira.-------------------------------------------   

----- Em reunião do Executivo Municipal, datada de 08 de abril de 1997, foi aprovada a 

proposta de Plano de Pormenor da Videira Sul, e submetida a mesma a pareceres 

superiores para desafetação dos regimes da Reserva Agrícola e Reserva Ecológica 

Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- As áreas a desafetar no âmbito da RAN e da REN só foram concretizadas com a 

aprovação do PU da Praia de Mira, definindo uma Unidade Operativa de Planeamento 

e Gestão para a área da Videira Sul. -------------------------------------------------------------------  

----- As áreas desafetadas não são coincidentes com a proposta inicialmente 

realizada, pelo que não é possível recuperá-la, devendo a mesma ser reformulada. ----   

----- Tendo por base o histórico enunciado, perante as situações existentes e as 

alterações verificadas, ao longo do tempo, o município promoveu a elaboração de um 

novo plano de pormenor através da deliberação tomada em Reunião Ordinária de 

13/04/2011.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Foram definidos e aprovados os termos de referência, estando os serviços a 

elaborar levantamento do existente para apresentar proposta de ordenamento do 

espaço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- No Plano de Urbanização da Praia de Mira, a Unidade Operativa de Planeamento 

e Gestão (UOPG) 9, encontra-se descrita da seguinte forma: Urbanização da Videira 

Sul - reconversão e qualificação da Videira Sul: deve ser elaborado um plano de 

pormenor ou loteamento capaz de estruturar e conferir uma coerência urbanística, a 

uma zona central da Praia de Mira e, ao mesmo tempo, regularizar um conjunto de 

licenciamentos.”-----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A terminar, disse que a intervenção do ICNF no que respeita a equipamentos 

municipais, incidia sobre áreas inseridas em regime florestal, já quanto às construções 

particulares a intervenção daquela entidade dizia respeito a sítios de Rede Natura 

2000, de REN e, no momento presente, essencialmente por terem agora também 

competência na ARH e não era uma intervenção inspetiva, mas sim de uma entidade 

autuante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego manifestou a sua disponibilidade para colaborar 

com o Executivo na solução do problema e sugeriu que fosse feita uma reunião 

informal em que os Vereadores do Partido Socialista poderiam dar o seu contributo e 

ajudar a compreender a questão que, sem dúvida, não tinha uma solução fácil. ----------  

----- Alegou que só por má vontade das entidades não seria desafetada a área onde 

se encontrava implantada a construção adjacente ao Campo de Tiro, já que se tratava 

de uma área ínfima, ainda mais quando toda a restante área daquela infra-estrutura 

tinha sido desafetada. O mesmo defendia relativamente ao hangar do Clube Náutico, 

sendo incompreensível que houvesse um parecer positivo para intervenção da Polis, à 

volta do Clube Náutico e ficasse excluída apenas a área daquela construção, pelo que 

achava que seria fácil a sua desafetação.-------------------------------------------------------------  

----- Disse que o cenário não era novo, o que era novidade era a postura da entidade 

fiscalizadora e defendeu que fossem utilizados os documentos do Instituto Geográfico 

e Cadastral, presentemente integrado na Inspeção-Geral do Território e não os mapas 

do Google. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Reiterou que achava importante que fosse feita uma reunião para que todos 

pudessem dar os seus contributos e colaborar na resolução daqueles casos. -------------  

-----O Sr. Vereador Dr. Agostinho Neves da Silva disse que o caso da Videira Sul era 

um problema muito complexo e que realmente era transversal a todos os Executivos. 
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Ao longo dos últimos mandatos, todos se preocuparam, de alguma forma, em resolvê-

lo da melhor maneira possível. Nesse sentido, o Sr. Vereador reiterou as palavras do 

Sr. Vereador Miguel Grego e acrescentou que também estava disponível, assim como 

o Senhor Vereador efetivo, Dr. José Carlos Baptista Garrucho, para em conjunto com 

o atual Executivo, tentarem chegar a uma conclusão, embora soubesse de antemão 

que esse trabalho podia demorar muitos anos, devido à sua complexidade. ---------------  

-----  O Sr. Vereador Nelson Maltez interveio  e disse que, relativamente à Videira, era 

da opinião que, quanto mais o tempo passava, maiores eram as complicações.----------  

----- No que respeita ao Clube Náutico, disse que o argumento invocado tinha sido o 

facto de apenas ter sido feita a relocalização do hangar que já existia e que tinha sido 

demolido, por estar em adiantado estado de degradação. ---------------------------------------  

----- Acrescentou que, no que se referia à questão do  prolongamento da avenida e em 

relação aos pareceres, em termos de Urbanização, a entidade envolvida era a ARH, a 

qual tinha sido consultada e tinha emitido parecer favorável. Portanto, aquela 

empreitada possuía todos os pareceres das entidades competentes nesta matéria.-----  

-----  O Sr. Presidente da Câmara interveio e disse que tinha ficado um pouco 

entristecido com o que ali se tinha passado, pois em lado nenhum o tinham ouvido 

falar sobre a inspeção da REN de que o Município de Mira estava a ser alvo.Disse que 

tudo estava a ser feito para resolver o problema, ainda no dia anterior tinha estado em 

Lisboa, na Secretaria de Estado, onde tinha afirmado que o problema existia já de há 

muitos anos, que só liderava o Executivo há cerca de 1 ano e tudo estava a fazer para 

resolver a questão e, para isso, apelou para que se agendasse uma reunião, no 

sentido de trabalharem em conjunto com os técnicos, para tentar encontrar uma 

solução para aquele problema que era de primordial importância e a todos dizia 

respeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Disse que tinha afirmado perante o Sr. Secretário de Estado que o problema dizia 

respeito a uma aldeia, não lhe parecendo viável a sua total demolição, tendo mesmo 

afirmado que não contassem com ele para isso.----------------------------------------------------  

-----  Clarificou que quando se falava no Campo de Tiro, a questão se prendia com um 

acrescento lá construído e não com a infra-estrutura em si. Relativamente aos 

bungallows do Parque de Campismo, disse que tinham sido desenvolvidos vários 
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procedimentos e o problema estava praticamente ultrapassado. Quanto ao Clube 

Náutico, também estavam a ser feitas diligências, na tentativa de resolver. ----------------  

----- Informou que o Sr. Secretário de Estado do Ambiente viria ao Concelho de Mira, 

no próximo dia 15 de dezembro e iria aproveitar para lhe dar nota de todas aquelas 

preocupações, pelo que a intenção da Câmara Municipal era resolver aqueles 

problemas e não fazer qualquer aproveitamento político da situação, o que prejudicaria 

gravemente as populações. -------------------------------------------------------------------------------  

-----  Terminadas as interveções do público, foi dada continuidade ao período de 

“antes da ordem do dia”.------------------------------------------------------------------------------------  

-----Assim, a  Sr.ª Vereadora Profª. Maria da Graça Santos Domingues teceu elogios 

aos trabalhos realizados na rotunda da Praia de Mira e acrescentou que a mesma 

estava muito bonita.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em relação aos equipamentos sociais, especificamente a UPAS, a Sr.ª Vereadora 

salientou que aquela continuava sem perspetivas de construção de sede própria e que 

vivia há mais de vinte anos em instalações emprestadas, sem as mínimas condições 

de trabalho. Continuou, acrescentando que a mesma não podia candidatar-se a 

nenhum tipo de apoio, pois “não vivia em casa própria” e não possuía licença de 

utilização. Assim, sugeriu que se aproveitasse algum dos locais existentes na Praia de 

Mira, destinados à instalação de equipamentos sociais, e se não os houvesse, pediu 

que fosse desafetada, talvez, alguma área florestal ou até mesmo, a compra de um 

terreno, como tinha feito o anterior Executivo, que tinha comprado um terreno e tinha-o 

oferecido a uma instituição da Lentisqueira, muito mais nova do que a UPAS. 

Seguidamente, procedeu à leitura de um requerimento da UPAS, assinado por todos 

os membros da direção da instituição, em exercício, o qual, posteriormente, daria 

entrada na secretaria. A Senhora Vereadora terminou a sua declaração, 

acrescentando que existia um problema com as acessibilidades, nomeadamente para 

as cadeiras de rodas, tanto em edifícios públicos, como em edifícios privados. -----------  

----- O Senhor Vereador Nelson Maltez referiu que, relativamente à mobilidade, a 

reestruturação da Avenida já a contemplava e no que respeitava a equipamentos 

privados, a Casa do Povo aparecia como sendo a mais capacitada, pois possuía 

elevador, pese embora o facto da rampa de acesso não ser viável. Considerou que 
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aquele era um assunto que a todos devia preocupar e salientou que se estava a 

trabalhar no sentido de o resolver, nomeadamente, com a celebração do protocolo, 

pelo Sr. Presidente da Câmara com a Rede de Cidades e Vilas de Excelência e que 

uma das áreas escolhidas pelo Município tinha sido precisamente, As Barreiras 

Arquitetónicas.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----O Sr. Vereador Dr. Agostinho Neves da Silva informou que, na Praia de Mira, na 

Avenida Cidade de Viseu tinha havido novamente problemas com o saneamento. 

Perguntou quando é que a questão do saneamento, na Praia de Mira, seria finalmente 

resolvida.---------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

-----O Sr. Vereador Nelson Maltez respondeu que aquela ocorrência estava 

relacionada com as obras do saneamento, mas tinha sido provocada pela eclosão de 

uma conduta de água.---------------------------------------------------------------------------------------  

-----  Quanto ao requerimento elaborado pela UPAS, o Sr. Presidente referiu que não 

concordava com a forma como o mesmo tinha sido apresentado, em reunião de 

Câmara, justificando que sempre tinha estado disponível, assim como o seu 

Executivo, para ajudar a associação.------------------------------------------------------------------- 

----- A Sr.ª Vereadora Prof.ª Maria da Graça Santos Domingues acrescentou ainda 

que, o aproveitamento dos terrenos circundantes à Igreja da Praia de Mira, para 

futuras instalações da UPAS, estava fora de questão, pois, os projetos que estavam a 

ser levados a cabo ao lado da referida Igreja, eram só e apenas para prestar apoio à 

mesma e não para a UPAS.------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------- DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA------------------------- 
-----  ADIAMENTO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 

NOVEMBRO/2014 – RATIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO (Nº. 3, DO ARTº. 35º. DO ANEXO I, DA 

LEI Nº. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO)--------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
329/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 24 de novembro de 2014, no sentido da 

ratificação, ao abrigo do disposto no nº. 3, do art.º 35º. do Anexo I da Lei nº. 75/2013, 

de 12 de setembro, do despacho proferido na mesma data, relativo ao adiamento da 

data de realização da 2ª. reunião do Executivo Municipal do corrente mês de 

novembro, que deveria ter lugar no dia 27 de novembro de 2014, para a presente data.  
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-----  RATIFICAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS, NO ÂMBITO DO Nº. 3, DO ARTº. 35º. DA LEI Nº. 
75/2013, DE 12 DE SETEMBRO NA ATUAL REDAÇÃO – CEDÊNCIA DE CRÉDITOS DO 

FORNECEDOR “BILTEC” --------------------------------------------------------------------------------------  

-----  A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, do Sr. 

Presidente da Câmara e Vereadores Srs. Nelson Maltez, Dr.ª Dulce Cainé e Dr. José 

Carlos Garrucho e três abstenções, dos Vereadores Srs. Dr. João Maria Ribeiro 

Reigota, Dr. Miguel Grego e Prof.ª Graça Domingues, aprovar a proposta n.º 
330/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 19 de novembro de 2014, no sentido  da 

ratificação, ao abrigo do nº. 3, do art.º 35º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, do 

despacho proferido na mesma data, referente à cedência de créditos do fornecedor 

“Biltec – Sociedade de Construções, Ldª.” ao Banco Comercial Português, S.A., nos 

termos das disposições contidas no Código Civil, designadamente nos artºs. 577º. e 

583º., relativamente às faturas nºs. 60 e 61, no valor de 5.082,44 € e 2.497,16 €, 

respetivamente, perfazendo um total de 7.579,60 € (sete mil, quinhentos e setenta e 

nove euros e sessenta cêntimos). -----------------------------------------------------------------------  

-----  CONTRATO DE CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL-ARRENDAMENTO – RATIFICAÇÃO---  

----- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, do Sr. 

Presidente da Câmara e Vereadores Srs. Nelson Maltez, Dr.ª Dulce Cainé e Dr. José 

Carlos Garrucho e três abstenções, dos Vereadores Srs. Dr. João Maria Ribeiro 

Reigota, Dr. Miguel Grego e Prof.ª Graça Domingues, aprovar a proposta nº. 
331/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de novembro de 2014, no sentido da 

ratificação, nos termos do nº. 3, do artº. 35º. do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de 

setembro, da assinatura do contrato de cessão da posição contratual do arrendamento 

da Lacticoop – União de Cooperativas de Produtores de Leite entre Douro e Mondego, 

U.C.R.L., para o Município de Mira, das instalações pecuárias e seus logradouros 

conhecidos por antigas vacarias, constituído por construções e anexos, sitos à Videira 

Norte e Areão, da Freguesia da Praia de Mira, Concelho de Mira, pela renda anual de 

2.000,00 € (dois mil euros), com início a 01 de janeiro de 2015 e demais cláusulas, 

conforme cópias dos contratos anexos à presente ata e que dela ficam a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A referida proposta é do seguinte teor:-----------------------------------------------------------  
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----- “CONTRATO DE CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL-ARRENDAMENTO-

RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Laticoop - União de Cooperativas de Produtores de Leite entre Douro e 

Mondego U.C.R.L. e o Estado Português através da Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Centro celebraram em 15 de Dezembro de 1988 um contrato de 

arrendamento relativo a instalações pecuárias e seus logradouros conhecido por 

antigas vacarias, constituído por um conjunto de construções e anexos, sitos à Videira 

Norte e Areão da Freguesia da Praia de Mira, concelho de Mira. ------------------------------  

----- Tendo em consideração que atualmente aquelas instalações estão a ser utilizadas 

pela Associação Abrigo de Carinho e que o Município de Mira celebrou com a referida 

associação um protocolo em que a mesma prossegue atribuições do Município no 

âmbito da proteção dos animais.-------------------------------------------------------------------------  

----- Importa referir que nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do diploma que 

regulamentou a Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de Companhia 

(Cfr. Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

315/2003, de 17 de Dezembro), «compete às câmaras municipais a recolha, a captura 

e o abate compulsivo de animais de companhia, sempre que seja indispensável, muito 

em especial por razões de saúde pública, de segurança e de tranquilidade de pessoas 

e de outros animais, e, ainda, de segurança de bens (...)»---------------------------------------  

----- Estas competências não são neste domínio, exclusivas, dos Municípios como 

resulta do artigo 66.º da regulamentação já referida, que determina que compete, entre 

outras entidades, «às câmaras municipais (...) à GNR, à PSP e, em geral, a todas as 

autoridades policiais assegurar a [competente] fiscalização», pelo que é não só 

possível — como desejável — uma actuação concertada. ---------------------------------------  

----- A Associação Amigos dos Animais “ABRIGO DE CARINHO” visa desenvolver 

esses fins no concelho de Mira cooperando com o Município de Mira na árdua tarefa 

de proteger os animais abandonados;------------------------------------------------------------------  

----- Reitera-se que neste momento a autarquia tem vindo a desenvolver um grande 

esforço no sentido de serem assegurados alguns procedimentos para a captura dos 

canídeos cuja circulação e comportamento agressivos motivam alguma preocupação 

dos munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Estas competências podem ser desenvolvidas em estreita articulação com a 

comunidade civil e em especial com as Associações de protecção dos animais que 

visam em síntese:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Proteger os animais em geral, particularmente os abandonados (acolhimento de 

animais e respectivos tratamentos (vacinação, alimentação, adopção) prevenir a 

crueldade através da sensibilização e educação da população, promover a 

reintegração e a adopção de animais abandonados implementar e colaborar na 

implementação do regime jurídico de detenção de animais potencialmente perigosos, 

como animais de companhia, colaborar na identificação de caninos e felinos, 

cooperam na vigilância epidemiológica da raiva animal e outras zoonoses; ----------------  

----- Estas associações procuram em síntese colaborar com as autoridades 

competentes e incutir ou disseminar na sociedade responsabilidade social e solidária 

apostando numa estratégia educacional em prol da defesa dos animais, resultando 

assim um melhor ambiente social através da celebração de protocolos com escolas e 

outras instituições, apostando numa maior sensibilização dos mais jovens para a 

importância do acolhimento e adopção de animais com especial enfoque na 

responsabilidade social – apostando em formações e em voluntariado, como também 

em esclarecimentos e educação geral.-----------------------------------------------------------------  

----- Acresce ao descrito que deste modo e forma será possível agora dar 

cumprimento aos compromissos assumidos anteriormente, assegurando o Município o 

pagamento da renda das instalações das vacarias onde está instalada a Associação 

Abrigo de Carinho. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Propõe-se assim, que a Câmara Municipal, nos termos do nº 3 do artigo 35º do 

Anexo I da Lei nº 75/2014 de 12 de Setembro, ratifique a assinatura do contrato de 

cessão da posição contratual do arrendamento da Laticoop - União de Cooperativas 

de Produtores de Leite entre Douro e Mondego U.C.R.L para o Município de Mira, das 

supra referidas instalações, pela renda anual de 2.000.00€ (dois mil euros) com inicio 

a 1 de Janeiro de 2015 e demais cláusulas, conforme cópias de contratos em anexo 

que fazem parte integrante da presente proposta.”  -----------------------------------------------  
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-----  O Sr. Vereador Dr. Miguel criticou o facto de se tratar de uma ratificação, 

porquanto isso retirava a possibilidade dos Vereadores opinarem sobre as questões, 

uma vez que já estavam concretizadas. ---------------------------------------------------------------  

----- Ainda assim, disse que era seu entendimento que o Estado devia retirar o terreno 

à Lacticoop uma vez que não estava a ser utilizado para o fim a que tinha sido 

destinado, em vez de ser a Câmara Municipal a ficar com ele e a pagar renda. Disse 

que era uma questão de princípio, pois o Estado revertia para si os terrenos e nada 

pagava ao Município e neste caso a Câmara Municipal iria pagar renda. -------------------  

-----  O Sr. Presidente esclareceu que aquela tinha sido a forma encontrada para evitar 

que os terrenos fossem integrados na “bolsa de terras”.------------------------------------------  

-----  Declaração de voto: ---------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego declarou que um dos motivos da posição de 

abstenção assumida pelos elementos do PS, se prendia com o facto do documento 

ser presente apenas para ratificação, à semelhança de outros idênticos,  coartando a 

possibilidade dos Senhores Vereadores poderem dar os seus contributos.-----------------  

-----  AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 5 DA ZONA INDUSTRIAL PÓLO II --------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
332/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 24 de novembro de 2014, no sentido de 

autorizar a alienação do lote n.º 5, com a área 2200 m2, sito na Zona Industrial, Pólo 

II, Freguesia de Seixo e Concelho de Mira, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Mira sob o n.º 2010 e inscrito na respetiva matriz predial urbana n.º 1533, 

pelo preço global de € 22.000,00 (vinte e dois mil euros) à empresa “Litoral Regas - 

Comércio e Apoio à Agricultura, L.da”, com sede na Zona Industrial de Mira – Polo II, 

Lote 6, Cabeças Verdes, Seixo, Mira, com o NIPC 507 958 799, ao abrigo do disposto 

na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro, 

na sua atual redação, com as seguintes condições: -----------------------------------------------  

----- 1- O adquirente terá o prazo de 6 meses para iniciar a construção da unidade 

industrial a contar da data de realização da escritura pública de compra e venda;--------  

----- 2- O adquirente do lote terá o prazo de um ano para a conclusão das obras a 

contar da mesma data;--------------------------------------------------------------------------------------  
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----- 3- O adquirente não poderá ter a construção suspensa por mais de seis meses, 

por motivos que lhe sejam imputáveis; -----------------------------------------------------------------  

----- 4- Os prazos previstos em 1, 2 e 3 poderão ser prorrogados por deliberação da 

Câmara Municipal, desde que, devidamente justificados pelo adquirente; ------------------  

----- 5- Se os prazos supra definidos não forem cumpridos, por facto imputável ao 

adquirente, não devidamente justificado, ficará a transação sem efeito, perdendo 

aquele a favor da Câmara Municipal, 50% do preço do Lote e da construção 

eventualmente já realizada, voltando o Lote à posse da Câmara; -----------------------------  

----- 6- O adquirente não poderá alienar o lote a qualquer título oneroso ou gratuito 

sem autorização da Câmara Municipal, sob pena de reversão e regresso da posse do 

lote, nos termos previstos no ponto 5; ------------------------------------------------------------------  

----- 7- A Câmara Municipal goza de direito de preferência com eficácia real, sobre 

quaisquer pessoas singulares ou coletivas, no caso de alienação por contrato de 

compra e venda ou qualquer outro modo compatível com a obrigação de preferência 

do referido lote, com as construções nele existentes à data da alienação; ------------------  

----- 8- O adquirente não poderá instalar uma unidade industrial diferente da prevista e 

aprovada, sem que essa alteração lhe seja imposta e os motivos aduzidos sejam 

atendíveis, sob pena de reversão e regresso da posse do lote, nos termos previstos no 

ponto 5;----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Na presente deliberação não interveio o Sr. Vereador Dr. Luis Miguel dos Santos 

Grego, por se encontrar, momentaneamente, ausente da sala. --------------------------------  

-----  ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO “CAFÉ 

OLÍMPIA”, SITO NO LARGO 5 DE OUTUBRO, N.º 1, NA LOCALIDADE DE PORTOMAR E 

FREGUESIA DE MIRA ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
333/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 24 de novembro corrente, no sentido do 

deferimento do pedido de alargamento do horário de funcionamento do 

estabelecimento de “Casa de Pasto”, denominado “Café Olímpia” sito no Largo 5 de 

Outubro, n.º1, na Localidade de Portomar e Freguesia de Mira, para as 04:00h, na 

Época natalícia – no período compreendido entre o dia 20 de dezembro e o dia 2 de 

janeiro inclusive; Carnaval – de sexta-feira a domingo magro e de sexta-feira a terça-
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feira de Carnaval; Páscoa – de sexta-feira santa a segunda-feira de Páscoa; verão – 

no período compreendido entre 15 de junho e 30 de setembro e Vésperas de feriados, 

de acordo com o exposto no n.º 5 do artigo 13.º da 2.ª Alteração ao Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda 

ao Público de Prestação de Serviços. ------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado notificar o requerente de que a alteração dos fundamentos que 

determinaram a autorização de alargamento do horário implica a revogação da 

autorização concedida, nos termos do n.º 8 do artigo 13.º do Regulamento. ---------------  

----- Na presente deliberação não interveio o Sr. Vereador Dr. Luis Miguel dos Santos 

Grego, por se encontrar, momentaneamente, ausente da sala. --------------------------------  

-----  RETIFICAÇÃO DO PERFIL DA RUA DO CORGO DA MOITA NO LUGAR DO CABEÇO DE 

MIRA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
334/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 11 de novembro de 2014, do seguinte 

teor:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “RECTIFICAÇÃO DO PERFIL DA RUA DO CORGO DA MOITA NO LUGAR DO 

CABEÇO DE MIRA ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Município de Mira pretende proceder à correção do perfil, entre o números de 

policia nº 59 a 65, da Rua do Corgo da Moita, no lugar de Cabeço de Mira, para 

garantir a continuidade e a consolidação do alinhamento dominante e assim oferecer 

uma imagem e uma leitura do arruamento, urbanisticamente mais equilibrada e 

coerente e em simultâneo garantir a salvaguarda das situações de segurança 

rodoviária eliminando, assim, um ponto de conflito relevante associado ao 

constrangimento do perfil nessa área.------------------------------------------------------------------  

----- Os proprietários e os legítimos herdeiros dos prédios foram contactados 

informalmente no sentido de serem negociadas as áreas necessárias para o efeito, 

tendo os mesmos proposto doar as áreas para alinhamento da rua, solicitando apenas 

a demolição dos edifícios em causa e a construção dos muros de vedação dos 

prédios, confinantes com a via pública. ----------------------------------------------------------------  

----- Assim, o Município solicitou uma avaliação dos prédios, respetivas áreas e 

edifícios imprescindíveis para a correção do perfil. Tal acção teve como principal 
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objectivo avaliar quais os custos associados à execução desta correção de perfil 

considerando três cenários hipotéticos: ---------------------------------------------------------------  

----- a) Considerando uma cedência gratuita/ doação por parte dos proprietários das 

áreas necessárias; ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- b) Considerando o recurso a um processo de aquisição por via do direito privado;-   

----- c) Considerando a necessidade de recorrer a processos expropriativos; -------------  

----- Ponderados os cenários previamente definidos entendeu-se que os métodos e as 

metodologias de avaliação que resultavam da aplicação do Código de Expropriações 

em vigor, representavam a abordagem mais equilibrada e mais correta à elaboração 

da avaliação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Os imóveis objeto de avaliação sustentam e marginam a Rua Corgo da Moita, que 

estabelece a ligação entre os lugares de Cabeço de Mira e do Seixo de Mira. Neste " 

troço " do arruamento (números 59 a 65) verifica-se a existência de duas construções 

contíguas, sensivelmente alinhadas entre si e, ambas desalinhadas relativamente ao 

alinhamento dominante no referido arruamento. Esta circunstância provoca duas 

situações que se pretendem corrigir: -------------------------------------------------------------------  

----- As duas construções que se encontram desalinhadas correspondem a edificações 

antigas, do tipo tradicional (casa gandaresa) e construídas com métodos e tecnologias 

de construção, também, antigas (casas de adobe e tabique). O estado de conservação 

destas edificações evidencia a necessidade premente de realização de obras de 

manutenção e conservação de significativa relevância.-------------------------------------------  

----- Tendo em consideração as áreas dos prédios necessárias para executar a 

referida correção do perfil da Rua Corgo da Moita e o preço €/m2 de solo urbanizado 

estimado para a área em avaliação, conforme relatório de avaliação em anexo, que se 

dá como reproduzido, os custos seriam muito elevados se se recorresse à via litigiosa.   

----- Em conclusão e, de acordo com informação dos serviços da DOM e relatório de 

avaliação em anexo do prédio 1 com o nº de polícia 61, sito na Rua do Corgo da 

Moita, Cabeço de Mira propriedade de Maria Celeste Jesus, portadora do BI nº 

4369446, emitido em 8/04/2002 pelo SIC de Coimbra e NIF 141.358.050., inscrito na 

matriz predial urbana de Mira, sob o artigo 1993 da Freguesia de Mira, são doados/ 

cedidos 17m2 destinados a integrar a via rodoviária, no domínio público municipal; -----  
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----- Do Prédio 2, propriedade de Ludovina Ribeiro e de Manuel Baptista Ferreiro, 

titulares respectivamente dos NIFs 341.000.779. e 372.570.779 e dos legítimos 

herdeiros Marília Ribeiro, portadora do BI nº 9273044 emitido em 28/10/2004 pelo SIC 

de Coimbra, sito Rua do Corgo da Moita, inscrito na matriz predial urbana sob o nº 

1247 da Freguesia de Mira, são doados/ cedidos 30m2  destinados a integrar a via 

rodoviária, no domínio público municipal;--------------------------------------------------------------  

----- Em contrapartida o Município de Mira compromete-se a demolir os edifícios 

existentes e a construir os muros de vedação dos referidos prédios confinantes com a 

via pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Nestes termos propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea j) do nº 1 

do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, delibere aceitar as 

supra referidas áreas a integrar na via rodoviária, no domínio público municipal e em 

contrapartida o Município de Mira compromete-se a demolir os edifícios existentes e a 

construir os muros de vedação dos referidos prédios, confinantes com a via pública.” --  

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel perguntou se havia ou não algum envolvimento 

financeiro e questionou também se qualquer interessado que pretendesse fazer 

idêntica demolição o poderia fazer pela mesma via, isto é, alguém que tenha uma casa 

devoluta, cuja demolição se torne complicada, solicita à Câmara Municipal o 

reperfilamento da via e, dessa forma, teria o problema da demolição resolvido.-----------  

----- O Sr. Presidente da Câmara respondeu afirmativamente, desde que tal demolição 

fosse importante para a segurança rodoviária do local. -------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Miguel quis então saber qual seria o mecanismo que o 

particular teria que acionar. --------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr.  Presidente respondeu que qualquer dos mecanismos ao dispor dos 

munícipes (requerimento, email ou outros) serviria para fazer a petição, que seria 

depois analisada e avaliada para ser decidida em conformidade.------------------------------  

-----  NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA PARA 

INTEGRAREM OS CORPOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO INCUBADORA DO BEIRA ATLÂNTICO 

PARQUE (AIBAP) – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
335/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 25 de novembro de 2014, no sentido de 
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ser ratificada, ao abrigo do disposto na 2ª. parte da alínea o), do nº. 1, do artº. 33º. e 

do nº. 3, do artº. 35º., do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, a nomeação 

dos seguintes representantes do Município de Mira para integrarem os corpos sociais 

da Associação Incubadora do Beira Atlântico Parque (AIBAP): Presidente da Câmara, 

Dr. Raul José Rei Soares de Almeida, Vice-Presidente Nelson Teixeira Maltez e o 

Doutor Joaquim Manuel Henriques de Sousa Pinto. -----------------------------------------------  

-----  APROVAÇÃO DE RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA A APRESENTAR AO ABRIGO DO N.º 1 

DO ARTIGO 128º DO CPTA – PROVIDÊNCIA CAUTELAR Nº803/14.9BECBR- SUSPENSÃO 

DA EFICÁCIA DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 6 DE AGOSTO DE 2014, 
RELATIVA À RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL DENOMINADO “ GLOW”, SITO NA PRAIA DE MIRA---------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, do Sr. 

Presidente da Câmara e Vereadores Sr. Nelson Maltez, Drª. Dulce Cainé e Dr. 

Agostinho Silva e três abstenções dos Senhores Vereadores Dr. João Reigota, Dr. 

Miguel Grego e Profª. Graça Domingues, aprovar a proposta nº. 336/2014, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 26 de novembro de 2014, do seguinte teor: ----------------------  

----- “APROVAÇÃO DE RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA A APRESENTAR AO 

ABRIGO DO N.º 1 DO ARTIGO 128º DO CPTA – PROVIDÊNCIA CAUTELAR 

Nº803/14.9BECBR- SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE 6 DE AGOSTO DE 2014, RELATIVA À RESTRIÇÃO DO HORÁRIO 

DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO “ 

GLOW”, SITO NA PRAIA DE MIRA. --------------------------------------------------------------------  

----- O Município de Mira foi citado no âmbito do processo cautelar n.º 

803/14.9BECBR, requerido pelos Senhores Milton Gonçalo Jesus Vieira e João Nuno 

Maia Pereira no qual foi requerida a suspensão da eficácia da deliberação da Câmara 

Municipal de Mira de 12 de agosto de 2014, ato administrativo que restringiu horário 

de funcionamento concedido ao estabelecimento denominado “Glow” explorado pelo 

segundo requerente, fixando as 24.00h como hora limite do fecho do mesmo. ------------  

----- Ora, a procedência da peticionado suspensão da eficácia da deliberação supra 

referida acarretará um grave prejuízo para a prossecução do interesse público, nos 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

Ata da Reunião Ordinária de 28/11/2014 
Página 28 de 39 

 
 

termos da Resolução Fundamentada, que se anexa à presente proposta, fazendo 

parte integrante da mesma.--------------------------------------------------------------------------------  

----- Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere favoravelmente a 

aprovação da Resolução Fundamentada, anexa à presente proposta, a apresentar ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 128.º do Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA-----------------------------------------------------------------  

----- Nos termos e fundamentos seguintes: -----------------------------------------------------------  

----- 1-Encontra-se em tramitação no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, um 

processo cautelar sob o n.º 803/14.9BECBR, requerido pelo Senhores Milton Gonçalo 

Jesus Vieira e João Nuno Maia Pereira no qual foi requerida a suspensão da eficácia 

da deliberação da Câmara Municipal de Mira de 12 de agosto de 2014, ato 

administrativo que restringiu horário de funcionamento concedido ao estabelecimento 

denominado “Glow” explorado pelo segundo requerente, fixando as 24.00h como hora 

limite do fecho do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------  

----- 2-A procedência do peticionado acarretará um grave prejuízo para a prossecução 

do interesse público, senão vejamos:-------------------------------------------------------------------  

----- 3-Salvo o devido respeito, não assiste qualquer razão aos requerentes, uma vez 

que o Município de Mira, no âmbito do procedimento administrativo, não cometeu 

qualquer ilegalidade, tendo todo o procedimento administrativo sido pautado pelo 

rigoroso cumprimento dos princípios constitucionais que regem a actividade 

administrativa material, designadamente da prossecução do interesse público. Toda a 

Administração e em particular o Município de Mira atua, move-se, funciona para 

prosseguir o interesse público. ---------------------------------------------------------------------------  

----- 4-E fê-lo dentro de certos limites, no respeito por determinados valores, num 

quadro definido por dados parâmetros, no severo e escrupuloso respeito pelo princípio 

da legalidade que manda Administração obedecer à Lei e do principio do respeito 

pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares, que obriga 

Administração a não violar as situações juridicamente protegidas dos particulares.------  

----- 5-Acresce dentro dos limites assim fixados à sua ação que a Administração 

Pública é muitas vezes investida pela Lei de um espaço de autonomia que 
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corresponde àquilo que se denomina de poder discricionário. Não se trata de um 

poder arbitrário, mas de um poder legal, jurídico regulado e condicionado pela Lei. -----  

----- 6-O exercício do poder discricionário é com efeito condicionado pela ordem 

jurídica e deve ser exercido, nos termos do n.º 2 do artigo 266.º da Constituição da 

República Portuguesa , com igualdade, proporcionalidade, no respeito pelo princípio 

da justiça, princípio da imparcialidade e princípio da boa-fé. ------------------------------------  

----- 7-O desiderato a atingir pelo Município de Mira com a revogação da decisão de 

alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento comercial denominado 

“Glow” é a prossecução do interesse público consubstanciado na protecção do direito 

à qualidade vida onde se inserem o direito ao sono e descanso ou seja tranquilidade e 

repouso dos particulares.-----------------------------------------------------------------------------------  

----- 8-Ora tais direitos fundamentais encontram-se constitucionalmente consagrados 

na alínea d) do artigo 9.º e artigo 66.º em que se pretende garantir o direito dos 

cidadãos a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado.-----------  

----- 9-Neste sentido a Nova Lei de Bases do Ambiente aprovada pela Lei n.º 19/2014 

de 14 de Abril, define a política de ambiente em cumprimento do estabelecido na 

Constituição da República Portuguesa em ordem a assegurar a efetiva proteção nas 

suas diversas componentes. ------------------------------------------------------------------------------  

----- 10-A Nova Lei de Bases do Ambiente no seu artigo 11.º alínea c) determina que a 

redução da exposição da população ao ruído é assegurada através da definição e 

aplicação de instrumentos que assegurem a sua prevenção e controlo, 

salvaguardando a qualidade de vida das populações e a saúde humana.-------------------  

----- 11-O ruído constitui como é sabido, uma das formas de poluição que mais 

afectam os cidadãos, que mais os impele a recorrer às autoridades administrativas e 

aos tribunais.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 12-Chegados aqui é o momento para referir que as normas mais relevantes no 

domínio da poluição sonora estão no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que 

aprova o Regulamento Geral de Ruído (RGR), rectificado pela Declaração de 

Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007 de 

1 de Agosto; no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, que transpõe a Directiva n.º 

2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

Ata da Reunião Ordinária de 28/11/2014 
Página 30 de 39 

 
 

avaliação e gestão do ruído ambiente, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 

57/2006, de 31 de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------  

----- 13-Mais, tendo em consideração o determinado no n.º 3 do artigo 4.º do RGR que 

atribuiu o dever de agir ou seja impende sobre o Estado e às demais entidades 

públicas, em especial às Autarquias Locais, o dever de tomar todas as medidas 

adequadas para o controlo e minimização dos incómodos causados pelo ruído 

resultante de quaisquer actividades, incluindo as que ocorram sob a sua 

responsabilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 14-O potencial prejuízo causado por um som é independente de este agradar ou 

incomodar, quem o ouve. Inclusivamente, um ruído inicialmente incómodo pode 

passar a ser tolerado, por habituação. Também se verifica que a tolerância para sons 

semelhantes é muito variável, sendo normal uma pessoa sentir-se incomodada com o 

ruído do tráfego automóvel e sentir-se repousada com um ruído de intensidade 

semelhante produzido pelo mar ou por uma cascata.----------------------------------------------   

----- 15-O som produzido por uma aragem nas folhas de uma árvore poderá rondar os 

10 dB; já o tráfego em hora de ponta poderá atingir os 90 dB e igual valor o estrondo 

das cataratas de Niagara. Um martelo pneumático atinge os 100 dB e um avião a 

baixa altitude após a descolagem os 130 dB. Se atendermos a estes valores, e 

sabendo que o ouvido pode sofrer lesões a partir dos 85 dB, verificamos que qualquer 

habitante de uma grande metrópole está diariamente exposto a agressões múltiplas de 

consequências provavelmente irreversível. A "Union's Green Paper on Future Noise 

Policy", criada em 1996 estima que cerca de 20% da população europeia sofre de 

distúrbios provocados pelo ruído, incluindo distúrbios de sono e outros problemas de 

saúde.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 16-O efeito nocivo do ruído não decorre apenas da sua intensidade, mas também 

da sua duração. Portanto, um trabalhador sujeito a um ruído de 75 dB é aconselhado, 

mesmo usando protecções, a não ultrapassar as 8 horas de exposição diárias. 

Atendendo à natureza da escala, se o ruído for de 78 dB o número de horas deve ser 

reduzido para metade. No limite, verifica-se que apenas quatro minutos de exposição 

a um som de 110 dB, um valor frequente em discotecas, pode causar danos definitivos 
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na audição. Algumas pesquisas mostram que o ruído constitui um dos agentes mais 

nocivos à saúde humana a nível físico e psíquico.--------------------------------------------------   

----- 17-Das reações de natureza física destacamos a perda auditiva ou surdez 

permanente, dores de cabeça, fadiga, gastrite, alergias, distúrbios cardiovasculares e 

hormonais, disfunções digestivas, entre outras. -----------------------------------------------------  

----- 18-As reações de natureza psíquica podem manifestar-se através de irritabilidade, 

ansiedade, excitabilidade, desconforto, medo, tensão e insónia. Provocam ainda 

efeitos nocivos no rendimento de trabalho e na comunicação. Estas reações de 

natureza psíquica dependem das características do agente, do meio, e das condições 

emocionais do hospedeiro, no momento da exposição.-------------------------------------------  

----- 19-Assim, importa recordar que o Município de Mira no procedimento 

administrativo, em causa, tendente à prática do ato de restrição do horário de 

funcionamento do estabelecimento “Glow” cumpriu escrupulosamente todos os 

requisitos previstos Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais de Venda ao Público e de Prestação de Serviços 

Regulamento Municipal, no Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro, na atual redação, 

conjugada com as disposições do Código do Procedimento Administrativo, 

designadamente quanto aos pressupostos de facto e de direito.-------------------------------  

----- 20-Contrariamente o segundo requerente que nos últimos tempos tem pautado a 

sua atuação pela violação continuada dos limites do ruído, bem como pelo desrespeito 

pelos limites do horário de funcionamento concedido ao estabelecimento, tudo 

conforme as diversas queixas de ruído apresentadas no Município, informações e 

autos de notícia constantes do procedimento administrativo.------------------------------------   

----- 21-Nunca a requerida emitiu para aquele estabelecimento, qualquer licença de 

recinto improvisado ou licença especial de ruído, nos termos do artigo 15º do 

Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 Janeiro, na 

atual redação.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 22-São igualmente múltiplos os autos de notícia levantados pela da GNR da Praia 

de Mira e de Mira, relativos à prevaricação quanto ao horário de funcionamento do 

estabelecimento comercial do segundo requerente, o qual tem vindo a funcionar muito 

para além das 24 horas e até para além das 2 horas da manhã, cfr. Doc. n.º 1.-----------  
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----- 23-Ora, o Município de Mira apesar de todos os factos atrás descritos não tomou 

qualquer decisão sem efectuar diversas diligências para averiguar os factos para a 

justa e rápida decisão e realizou a audiência dos interessados, nos termos do disposto 

no n.º1 do artigo 87.º e 100º e ss do CPA. ------------------------------------------------------------  

----- 24-O Município de Mira, ponderados todos os interesses em conflito e tendo em 

consideração as queixas de ruído, as medições de incomodidade realizadas por 

entidade acreditada, tomou a decisão mais equilibrada que satisfez o interesse 

público, sem o sacrifício intolerável dos interesses particulares conflituantes, não 

recorrendo à aplicação de medidas cautelares, que podiam consistir na suspensão da 

actividade, no encerramento preventivo do estabelecimento ou na apreensão de 

equipamento por determinado período de tempo, nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do 

RGR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 25-Por último e não de somenos importância importa salientar que nos termos do 

artigo 3.º da Lei nº 48/96 de 15 de Maio, na atual redação o Município de Mira tem 

discricionariedade “vinculada” para poder restringir os Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos verificadas que estejam determinados pressupostos.---------------------  

----- 26-Acresce o prejuízo que decorreria para a prossecução do interesse público em 

causa da persistência da atividade ruidosa, bem com para a qualidade vida, o direito 

ao sono e descanso dos residentes, no eventual proceder do pedido de suspensão da 

eficácia do ato. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 27-Mais se refere, que fazendo fé nas reclamações de ruído apresentadas, desde 

a notificação ao segundo Requerente da restrição do horário de funcionamento, a 

atividade ruidosa persiste, cfr. Doc. n.º 2. -------------------------------------------------------------  

----- 28-Destarte e sub pesando os interesses do Requerente e todos os interesses 

públicos em causa, designadamente, da prossecução do interesse público 

consubstanciado na protecção do direito à qualidade vida onde se inserem o direito ao 

sono e descanso ou seja tranquilidade e repouso dos particulares, que são sem 

qualquer sombra de dúvida, decisivamente afetados e prejudicados, não devendo de 

forma alguma ser postos em causa, atendendo à gravidade dos prejuízos que possam 

advir da suspensão da decisão de restrição do horário de funcionamento do 

estabelecimento denominado “Glow”. ------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

Ata da Reunião Ordinária de 28/11/2014 
Página 33 de 39 

 
 

----- 29-Desta feita, por tudo quanto ficou exposto, determina-se:------------------------------  

----- a)Reconhecer, para efeitos do n.º 1 do artigo 128º do CPTA, os graves prejuízos 

para o interesse público do eventual provimento do pedido de suspensão da decisão 

de restrição do horário de funcionamento estabelecimento denominado “Glow”.----------   

----- b)Que se notifique os Requerentes da presente resolução.”-------------------------------  

-----  DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRA NA PARCERIA 

DLBC/LEADER AD ELO-----------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
337/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 25 de novembro de 2014, no sentido da 

subscrição da declaração de intenção de participação na parceria DLBC/LEADER AD 

ELO, ao abrigo do disposto na alínea aaa), do nº. 1, do artº. 33º., do Anexo I da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------------  

----- A respetiva minuta encontra-se anexa à presente ata e dela fica a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

-------------------------------- DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS----------------------------------- 
-----  EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA DE MIRA – 1.ª FASE – DESVIO 

DE TRÂNSITO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (Nº. 3 DO ARTº. 35º. DO ANEXO I DA LEI Nº. 
75/2013, DE 12 DE SETEMBRO)-----------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
338/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de novembro de 2014, no sentido da 

ratificação, ao abrigo do disposto no nº. 3, do art.º 35º., do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, 

de 12 de setembro, do despacho proferido na mesma data, de autorização do desvio 

de trânsito no centro da Vila de Mira, na Avª. 25 de Abril, com início junto ao edifício da 

Câmara Municipal, numa 1ª. fase, a partir de 17 de novembro de 2014, com duração 

aproximada de 30 dias, face à necessidade de execução da empreitada de 

“Requalificação do Centro da Vila de Mira – 1ª. fase”.---------------------------------------------  

---------------------DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO-----------------------  
-----  VIII CONCURSO LITERÁRIO JOVEM DESTINADO AOS ALUNOS DOS 1º., 2º. E 3º. CICLOS 

DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO DO CONCELHO DE MIRA ----------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
339/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de novembro de 2014, no sentido da 
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assunção de metade das despesas inerentes aos prémios a atribuir aos 2º. e 3º. 

Classificados no VIII Concurso Literário Jovem destinado aos alunos do 1º., 2º. e 3º. 

Ciclos do Ensino Básico e Secundário do Concelho de Mira, no valor de 300,00 € 

(trezentos euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado aprovar a respetiva minuta do protocolo a celebrar entre o 

Município de Mira e o Agrupamento de Escolas de Mira, a qual se encontra anexo à 

presente ata e dela fica a fazer parte integrante.----------------------------------------------------  

-----  APOIO AO CLUBE DOMUS NOSTRA (GRUPO DE FADOS “ALDEIA VELHA”) ----------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
340/2014, do Sr. Presidente da Câmara, no sentido da atribuição de um apoio, no 

valor de 500,00 € (quinhentos euros), ao Clube Domus Nostra, secção Grupo de 

Fados “Aldeia Velha”, ao abrigo do disposto nas alíneas u), o) e ff), do nº. 1, do artº. 

33º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, tendo em conta que o referido Grupo de 

Fados, tem participado gratuitamente, sempre que solicitado, em diversas atividades 

promovidas pelo Municipio de Mira, tais como tertúlias, animações com idosos, 

espetáculos para turistas e visitantes estrangeiros, sendo um “embaixador” cultural 

que percorre o país e o estrangeiro elevando o nome de Mira e seus valores.-------------  

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego perguntou se se tratava de um subsídio 

extraordinário, ao que o Sr. Presidente assentiu. ---------------------------------------------------  

----- Depois, o Sr. Vereador criticou o facto do atual Executivo não ter ainda definido os 

critérios de atribuição de subsídios às associaçoes, as quais, por esse motivo, sentiam 

dificuldades em decidir as atividades a levar a efeito, bem como também era difícil a 

decisão sobre o número de atletas federados, etc., estando a fazer “uma navegação à 

vista” e, tendo em conta os subsídios que eram aprovados, chegava-se à conclusão 

que mais valia fazer uma atividade como uma matança do porco, do que ter mais 

atletas federados. Entendia que os subsídios atribuídos às associações era dinheiro 

muito replicado, como o Sr. Presidente bem sabia, até porque tinha uma presença 

constante junto das coletividades, o que louvava. Mais disse que os subsídios ainda 

não tinham sido atribuídos não porque o Sr. Presidente não desse atenção às 

associações, mas porque, financeiramente, tinha tomado outras opções.-------------------  
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----- O Sr. Presidente disse que os critérios estavam praticamente definidos, faltava 

apenas “limar” pequenas coisas e que seriam submetidos ao Executivo numa próxima 

reunião para deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------  

-----  ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO A MUNÍCIPE CARENCIADO – PROCº. Nº. 21/2014 ---  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
341/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 19 de novembro de 2014, no sentido da 

atribuição de um apoio eventual no valor de 175,00 € (cento e setenta e cinco euros) 

mensais, durante o período de 3 meses, perfazendo a totalidade de 525,00 € 

(quinhentos e vinte e cinco euros), sendo o mesmo pertinente para a melhoria da 

qualidade de vida do agregago familiar de munícipe carenciado (procº. nº. 21/2014), 

de acordo com o previsto nos nºs. 5 e 6, do artº. 1º., nº. 1, do artº. 4º. e artº. 7º., do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Mira e 

ainda  nos termos do disposto na alínea v), nº. 1, do artº. 33º., da Lei nº. 75/2013, de 

12 de setembro.-----------------------------------------------------------------------------------------------  .  
-----  ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO A MUNÍCIPE CARENCIADO – PROCº. Nº. 25/2014 ---  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
342/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 19 de novembro de 2014, no sentido da 

atribuição de um apoio eventual no valor de 200,00 € (duzentos euros), sendo o 

mesmo pertinente para garantir o pagamento de um mês de renda de habitação, 

melhorando a qualidade de vida  do agregago familiar de munícipe carenciado (procº. 

nº. 25/2014), de acordo com o previsto nos nº. 6, do artº. 1º., nº. 1, do artº. 4º. e artº. 

7º., do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Mira 

e ainda  nos termos do disposto na alínea v), nº. 1, do artº. 33º., da Lei nº. 75/2013, de 

12 de setembro.-----------------------------------------------------------------------------------------------  .  
-----  REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO DEGRADADA DE MUNÍCIPE CARENCIADA – PROCº. Nº. 
31/2008----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
343/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 27 de novembro de 2014, no sentido  da 

atribuição de apoio para realização de obras na habitação, com objetivo de melhorar 

as condições habitacionais de munícipe carenciado (procº. nº.31/2008), no valor de 

6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros), ao abrigo do disposto no nº. 7, do artº. 1º., 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

Ata da Reunião Ordinária de 28/11/2014 
Página 36 de 39 

 
 

alínea a) do artº. 15º. e artº. 16º., Nível IV e artº. 19º. do Regulamento de Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Mira e ainda nos termos do disposto 

na alínea v), do nº. 1, do artº. 33º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ---------------- .  
-----  APOIO ECONÓMICO DE EMERGÊNCIA – PROC. 25/2012 – TOMADA DE CONHECIMENTO-  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento da 

proposta nº. 344/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 19 de novembro de 2014, 

relativa à atribuição de um apoio económico de emergência (procº. 25/2012), no valor 

de 107.63€ (cento e sete euros e sessenta e três cêntimos), ao abrigo do disposto na 

alínea b), do nº. 2 e nº. 3, do artº. 8º. e nº. 2 do artº. 11º., do Regulamento de Apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos, e ainda nos termos do disposto na alínea v), do artº. 

33º. do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------ .  
-----  AQUISIÇÃO DE DUAS EMBARCAÇÕES – ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO CLUBE NÁUTICO DA 

PRAIA DE MIRA -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 

345/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 21 de novembro de 2014, no sentido da 

atribuição, ao abrigo do disposto na alínea o) e u), do nº. 1, do artº. 33º. da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro,  de um apoio ao Clube Náutico da Praia de Mira, no valor 

de 1.970,00 € (mil, novecentos e setenta euros), destinado a apoiar a aquisição de 

duas embarcações. ------------------------------------------------------------------------------------------   
-----  CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE MIRA E O AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE MIRA NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR-----------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
346/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 25 de novembro de 2014, no sentido da 

celebração, ao abrigo do disposto na alínea u), do nº. 1, do artº. 33º., do Anexo I,  da 

Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, de protocolo entre o Município de Mira e o 

Agrupamento de Escolas de Mira, no âmbito da integração da aluna Inês Dias 

Marques, em estágio curricular, na Biblioteca Municipal, com plano individual de 

transição, abrangendo 3 áreas: competências académicas, pessoais e vocacionais.----  

----- O referido protocolo encontra-se anexo à presente ata e dela fica a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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-----  CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE MIRA E A 

“GINÁSIOS DA EDUCAÇÃO DA VINCI – APRENDE CAROCHINHA – UNIPESSOAL, LDA. ---------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
347/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 25 de novembro de 2014, no sentido da 

celebração, ao abrigo do disposto na alínea u), do nº. 1, do artº. 33º., do Anexo I, da 

Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, de protocolo entre o Município de Mira e a 

“Ginásios da Educação Da Vinci – Aprende Carochinha – Unipessoal, Ldª.” ---------------  

----- O referido protocolo encontra-se anexo à presente ata e dela fica a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Agostinho Silva disse que esperava que mais protocolos 

semelhantes àqueles fossem celebrados com outras entidades do mesmo género e 

achava que aquela era quase uma forma de emitir um certificado de qualidade a uma 

empresa privada, que não necessitava daquele protocolo para oferecer os seus 

serviços, designadamente os descontos que estavam previstos. ------------------------------  

----- O Sr. Presidente esclareceu que a única coisa que  a Câmara Municipal tinha que 

fazer era a divulgação das condições do protocolo pelos seus colaboradores. ------------  
------DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E 

AMBIENTE ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----  DEFINIÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR --------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
348/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 18 de novembro de 2014, no sentido da 

definição da época balnear de 2015, de acordo com o disposto no artº. 4º., do D.L. nº. 

135/2009, de 03 de junho, na redação dada pelo D.L. nº. 113/2012, de 23 de maio,  

nos seguintes termos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Praia de Mira: de 20 de junho a 13 de setembro de 2015; ---------------------------------  

----- Praia do Poço da Cruz: de 20 de junho a 13 de setembro de 2015.---------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Agostinho interveio e disse que seria importante apostar mais 

na animação turística da Praia de Mira, por forma a cativar mais os turistas e trazer 

mais veraneantes à Praia de Mira. Por outro lado, equacionou a possibilidade de ser 

feito protocolo, por exemplo, com os Bombeiros Voluntários, para poderem assegurar 
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a vigilância das praias e sugeriu uma melhor ponderação relativamente à ocupação do 

areal pelas companhas de pesca, sobretudo na frente urbana.---------------------------------  

----- O Sr. Vereador Nelson disse que aquele período era o solicitado pelos 

concessionários. Mais disse que as companhas tinham autorização para permanecer 

no areal até às 10:00h, enquanto que a máquina de limpeza das areias tinha que se 

retirar às 9:00h, durante a época balnear.-------------------------------------------------------------  
-----  ESTÁGIO CURRICULAR PARA FORMANDOS DA ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA (ESAC) - 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA --------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
349/2014, do Sr. Presidente da Câmara, no sentido da celebração de protocolo entre o 

Município de Mira e  a Escola Superior Agrária (ESAC) – Instituto Politécnico de 

Coimbra, tendo em vista a formação em contexto de trabalho/estágio, do curso técnico 

superior profissional em Defesa da Floresta, nos termos da alínea u), do nº. 1, do artº. 

33º. do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------  

----- O referido protocolo encontra-se anexo à presente ata e dela fica a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
----- ALTERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA NO SEIXO – CORTE ESTRADA-------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
350/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de novembro de 2014, no sentido da 

autorização para alteração da circulação rodoviária no Seixo (corte de estrada), 

solicitado pelo Corpo Nacional de Escutas, para organização de um evento, com fins 

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

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

------ E, não havendo mais nada a tratar, pelo Sr. Presidente da Câmara, foi declarada 

encerrada a reunião, sendo 17:30 horas, tendo sido aprovada, por unanimidade, a 

minuta da respetiva ata, nos termos e para os efeitos do disposto no nº. 3 do artº. 57º., 

do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------  

----- E, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Olívia da Conceição Calisto 

Petronilho Azenha Eulálio, na qualidade de secretária, redigi. ----------------------------------  

 

 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

Ata da Reunião Ordinária de 28/11/2014 
Página 39 de 39 

 
 

_______________________________________________ 

 (Presidente: Raul José Rei Soares de Almeida, Dr.) 

 

______________________________________________ 

(Secretária: Olívia da Conceição C.P.A. Eulálio) 

 
 
 
 


