
 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 
Ata da Reunião Ordinária de 12/08/2014 

Página 1 de 40 
 

 
 
 

ATA N.º 15/2014 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
 

12/08/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nos termos do art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as 
deliberações dos 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 doze dias do mês de agosto 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 Dr. João Maria Ribeiro Reigota, Nelson Teixeira Maltez, 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 solicitou 

a sua substituição pelo período de 28 de julho a 26 de agosto de 2014, ao abrigo do 

disposto nos artigos 78.º e 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.----------------------------------------------------------------------------  

----- Presentes também, a Técnica Superior Dr.ª Liliana Mafalda Valente da Cruz, os 

Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Desporto, Dr.ª Brigite Maria Capeloa, da 

Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, Dr. Ângelo Manuel 

Morais Lopes, e o Arq.º Helder Manuel Jorge Marçal, da Unidade de Gestão 

Urbanística.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- APROVAÇÃO DA ATA: ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Foi posta à aprovação a ata da reunião ordinária realizada a 10 de julho de 2014, 

tendo sido dispensada a sua leitura, pelo facto do respetivo texto ter sido 

disponibilizado na plataforma “Arquivo” em 07 de agosto de 2014.----------------------------  

----- A referida ata foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que disse que o parecer relativo à 

Escola Básica de Mira, não seria da CCDR, mas sim da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGESTE). Na página 4, onde se lia:----------------------------  

----- “Quanto às obras na Escola do 2.º Ciclo, não havia ainda a certeza de 

financiamento, nessa matéria tinha havido avanços e recuos da parte da CCDR (…)”. -  

----- Devia ler-se:----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “Quanto às obras na Escola do 2.º Ciclo, não havia ainda a certeza de 

financiamento, nessa matéria tinha havido avanços e recuos da parte da DGESTE 

(…)”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Na página 5, onde se lia: -----------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 
Ata da Reunião Ordinária de 12/08/2014 

Página 3 de 40 
 

----- “Sobre as obras na Escola do 2.º Ciclo, disse que lhe parecia que não iriam haver 

verbas para financiamento, a menos que fosse na “Estratégia 2020”. Por outro lado, 

disse que também era necessário o parecer da entidade titular, a CCDR (…).” -----------  

----- Devia ler-se:----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “Sobre as obras na Escola do 2.º Ciclo, disse que lhe parecia que não iriam haver 

verbas para financiamento, a menos que fosse na “Estratégia 2020”. Por outro lado, 

disse que também era necessário o parecer da entidade titular, a DGESTE (…).”--------  

----- Interveio a Sr.ª Vereadora Dr.ª Dulce Cainé que convidou todos os presentes a 

participarem, no dia 27 de agosto de 2014, na Cerimónia Solene de Comemoração 

dos 500 anos do Foral, que iria decorrer no Jardim Municipal, pelas 21h30. ---------------  

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

----- Foi presente o resumo diário da tesouraria n.º 151, de 11/08/2014, com um saldo 

orçamental de 484.937,34€ (quatrocentos e ointenta e quatro mil, novecentos e trinta e 

sete euros e trinta e quatro cêntimos). -----------------------------------------------------------------  

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

----- Interveio a Sr.ª Vereadora Prof.ª Graça Domingues que alertou para os loureiros 

existentes na faixa separadora central na Av. Manuel Milheirão, na Praia de Mira, 

tendo dito que estavam demasiado altos, dificultando a visibilidade, quer de peões, 

quer de veículos.----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Agostinho Silva que congratolou o Executivo pela 

realização da Festa de S. Tomé, onde tinha ficado provado que realmente não havia 

necessidade de cortar o trânsito na avenida principal de Mira. Considerou que as 

Festas estavam relativamente bem organizadas, embora tivesse salientado a falta de 

casas de banho para deficientes, tendo sugerido que a questão fosse equacionada, 

não apenas para os períodos de festa, mas durante todo o ano, com acesso a todos 

municípes e visitantes do concelho.---------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que começou por referir que na reunião 

anterior tinham sido aprovadas atas que considerou terem omissões graves, como 

nomes de comissões e afins, que, no seu entender, desvirtuavam muito a realidade. 

No entanto concluiu que, uma vez aprovadas, já não seria oportuno tecer mais 

comentários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Dado que não tinha estado presente na última reunião, e uma vez que apenas em 

setembro haveria nova reunião, começou por solicitar uma lista nominal com indicação 

do nome e início de funções de todos os trabalhadores contratados pela Câmara 

Municipal, em termos de contratos públicos, medidas de apoio e inserção, estágios 

curriculares ou profissionais. Mais disse, que se fosse necessário, justificaria por 

escrito o pedido e que o objetivo era apenas perceber a relação e o vínculo de 

algumas pessoas com as quais tinha interagido na Câmara, dado que algumas delas 

tinham sido bastante desagradáveis. -------------------------------------------------------------------  

----- Quanto às Festas de S. Tomé, disse que estava à vontade para falar sobre o 

assunto, primeiro, porque enquanto tinha pertencido ao Executivo, nunca tinha estado 

diretamente na Comissão de Festas; segundo, porque quando tinha sido presidente da 

Comissão de Festas, havia catorze anos, tinha sido a primeira vez que as “tasquinhas” 

tinham funcionado no mesmo local que no presente ano. ----------------------------------------  

----- Acrescentou que, quer o Executivo, quer a Comissão de Festas, tinham o direito 

de adotar as opções que entendessem, o que não podiam era justificá-las com 

argumentos falaciosos e populistas. Nesse sentido refutou uma entrevista do Sr. 

Presidente da Câmara na qual havia menção ao corte da Avenida com a duração de 

três semanas e disse que, no último ano, tal não tinha acontecido. Explicou que tinha 

sido cortada uma faixa com uma semana de antecedência, ambas as faixas um dia 

antes, mais cinco ou seis dias de festa, sendo que na 3.ª feira seguinte uma já se 

encontrava transitável e passados quatro ou cinco dias toda a Avenida tinha ficado 

totalmente desimpedida.------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu ainda que gostaria de saber se tinha sido feito algum estudo relativamente 

ao número de pessoas que, no ano anterior, não tinham conseguido chegar à Lagoa e 

à Praia de Mira e se, no presente ano, tinha havido mais comércio na Praia de Mira 

por não se ter cortado a Avenida.------------------------------------------------------------------------  

----- Nesse sentido anuiu com a intervenção do Sr. Vereador Dr. Agostinho Silva, 

sublinhando que era uma opção, que nunca se agradava a todos e que era bem 

melhor ser criticado por decidir do que pelo contrário.---------------------------------------------  

----- Relativamente ao equipamento para os bombeiros, deu os parabéns ao Executivo 

pela sua aquisição, e disse que, apesar do Sr. Presidente ter dito que não havia 
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projetos na Câmara, lhe ficava bem dizer que aquela candidatura tinha sido feita pelo 

anterior Executivo, que muito devia orgulhar Mira, que tinha sido o primeiro Município 

a liderar aquele tipo de candidaturas a nível nacional, na CIM do Baixo Mondego.-------  

----- Lamentou que tivesse havido atraso na entrega do equipamento e enalteceu o 

trabalho dos bombeiros, pelas adversidades que enfrentavam. --------------------------------  

----- Manifestou ainda algumas dificuldades em compreender o Sr. Presidente da 

Câmara, que dizia não querer olhar para o passado, e depois, quando dava 

entrevistas, se notava que, por vezes, falava muito mais de problemas do passado do 

que de projetos para o futuro.-----------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à menção de inexistência de projetos na autarquia, contrapôs com 

projetos de saneamento, no valor de dez milhões de euros, os quais não tinham tido 

continuidade, o que por um lado compreendia porque, numa fase inicial, o Executivo 

tinha que se afirmar, e era mais fácil fazer algumas obras pequenas e mais vistosas, e 

por outro lado, porque o aviso em overbooking talvez não fosse direcionado para 

aquela área. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Relativamente ao prolongamento da marginal, na Praia de Mira, disse que 

gostava que lhe fossem explicadas, por parte da Divisão de Obras Municipais, as 

alterações substanciais ao projeto existente e o que é que tinha sido feito dele. ----------  

----- Quanto ao projeto do Bairro da Valeira, assumiu que não tinha especialidades, as 

quais apenas eram feitas numa fase posterior, de forma a prevenir eventuais 

alterações de legislação. -----------------------------------------------------------------------------------  

----- Em matéria de parques infantis perguntou se os projetos tinham sido objeto de 

candidatura a fundos comunitários, e mostrou-se bastante admirado com o facto de 

haver uma candidatura com uma obra localizada num terreno que não era municipal, 

ao que lhe foi esclarecido que o mesmo tinha sido chumbado. ---------------------------------  

----- Mais disse que um parque infantil feito pela autarquia, num terreno privado, nunca 

poderia ser financiado, para além de ser “confuso” ter sido a Câmara Municipal a 

efetuar a obra e ser, ao mesmo tempo, a entidade fiscalizadora, uma vez que se 

localizava num loteamento. --------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu as obras de saneamento no Casal de S. Tomé, as quais disse que 

estavam a avançar e reiterou a necessidade da prorrogação do prazo de execução 
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das mesmas, uma vez que, os prazos estariam completamente ultrapassados. No 

mesmo contexto referiu a estrada, perguntou se estava a ser feita e de que forma, 

uma vez que não tinha havido concurso. Mais perguntou se ia ser adjudicada ao 

mesmo empreiteiro e em que condições, tendo sugerido que fossem consultados mais 

dois ou três empreiteiros para ficarem com uma noção melhor dos preços. ----------------  

----- Salientou como positivo o facto de ter sido possível a utilização pública dos 

espaços integrados nas obras Polis antes da época balnear, mesmo não estando 

terminadas, bem como o baixo impacto das obras de prolongamento da Avenida.-------  

----- Acrescentou ainda que as festas das várias localidades tinham decorrido dentro 

da normalidade, tendo referido o ciclismo, no Seixo, e a Festa da Telha, na Presa, que 

a cada ano atraía mais participantes e mencionou a presença da Polícia de 

Intervenção junto ao Campo de Futebol, o que classificou como muito positivo e 

dissuasor de eventuais confusões. ----------------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao cartaz de animação de verão, disse que já tinha questionado a Dr.ª 

Brigite, tendo sido informado de que já estaria pronto. No entanto, referiu a importância 

da sua divulgação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Terminou a sua intervenção perguntando que obras tinham sido financiadas pelo 

QREN. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sr.ª Vereadora Prof.ª Graça Domingues que anuiu com a intervenção 

anterior relavamente à Festa da Presa. No entanto, referiu o oposto em relação ao 

passado fim de semana na Praia de Mira, no parque de estacionamento. Mais disse 

que a Câmara Municipal não seria inteiramente responsável pelos acontecimentos e 

considerou que o “mercado velho” seria melhor localização. ------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que começou por concordar e registar o 

alerta da Sr.ª Vereadora Prof.ª Graça Domingues, tendo acrescentado que, naquele 

local, o evento não se voltaria a repetir.----------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao “mercado velho”, disse que naquele momento estava ocupado com o 

estaleiro da empresa de saneamento.------------------------------------------------------------------  

----- Registou também as questões do Sr. Vereador Dr. Agostinho Silva e disse que o 

assunto seria para resolver, de preferência, de forma permanente e não apenas para 

as Festas de S. Tomé. Acrescentou que havia sempre questões que não corriam 
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conforme o planeado mas, de uma forma geral, considerou as Festas de S. Tomé 

como positivas e dirigiu os parabéns à Comissão de Festas, à Sr.ª Vereadora Dr.ª 

Dulce Cainé, à Dr.ª Brigite Capeloa e a todos os funcionários pelo excelente trabalho. -  

----- Relativamente à intervenção do Sr. Vereador Dr. Miguel Grego disse que a lista 

nominativa seria providenciada e que, atendendo ao Estatuto do Direito de Oposição, 

era uma obrigação sua permitir o acesso à informação solicitada.-----------------------------  

----- Quanto à interrupção de trânsito na Avenida para realização das Festas de S. 

Tomé, disse que, no ano anterior, se não tinham sido três semanas tinham sido entre 

doze a dezassete dias.--------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu ainda a candidatura dos Bombeiros, bem como o excelente trabalho da 

CIM Baixo Mondego. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Em matéria de financiamento e projetos de saneamento, reconheceu a sua 

existência e explicou que no POVT é que havia financiamento naquela área, não tendo 

havido, até àquele momento, nenhum aviso de abertura que fosse enquadrável.---------  

----- Quanto a outros projetos existentes, referiu o do Bairro da Valeira, ao qual tinham 

sido feitas pequenas alterações a nível das especialidades; o da Frente Mar, em 

relação ao qual existia apenas um esboço, tendo sido feito posteriormente um projeto 

inteiramente novo, adaptado à candidatura e ao aviso de overbooking.----------------------  

----- Em relação aos parques infantis disse que a candidatura não tinha sido aprovada 

por não se enquadrar no entendimento da CCDR. Quanto às restantes três 

candidaturas, esclareceu que tinham sido admitidas.----------------------------------------------  

----- Quanto à necessidade de prorrogação do prazo disse que teria que averiguar a 

questão com o Sr. Eng.º Rui Silva, Chefe da Divisão de Obras Municipais. ----------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez que começou por esclarecer que a 

empresa que naquele momento estava a fazer a obra de saneamento no Casal de S. 

Tomé era a Paviazeméis. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao prolongamento da Frente Mar perguntou, de forma retórica, como é 

que podia haver um projeto se a estrada passava por terrenos particulares, os quais 

era necessário expropriar e negociar o traçado, de modo a não inviabilizar o 

empreendimento a que, legitimamente, os proprietários tinham direito. ----------------------  
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----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que disse que o problema seria das 

notícas, onde havia referência a “dois projetos aprovados”, contudo existia diferença 

entre “aprovado” e “admitido” e, ao avançar com procedimentos concursais em 

projetos que apenas estavam admitidos a concurso, corria-se o risco de não haver 

financiamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mostrou-se ainda convicto de que não iria haver muito dinheiro para os avisos de 

abertura em “overbooking”, que os Municípios que tivessem projetos ainda não 

concluídos iriam pressionar para que pudessem ser concluídos e, nesse cenário, o 

Governo não teria grande margem para dizer que não, para além de que, os projetos 

aprovados em fase de execução, iriam, certamente, transitar para o novo quadro 

comunitário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Esclareceu que o facto dos projetos terem sido admitidos apenas significava que 

estavam formalmente bem instruídos e que se enquadravam nos objetivos 

programáticos, mas não mais que isso.----------------------------------------------------------------  

----- Quanto à existência de projeto para a marginal, dirigiu-se ao Sr. Vereador Nelson 

Maltez, e disse que ele já tinha admitido a “paternidade” de alguns projetos que 

passavam por terrenos privados, como o prolongamento da marginal para norte, e 

perguntou como é que podia ser aprovado um Plano de Urbanização se não 

houvessem projetos ou anteprojetos. Acrescentou que a Câmara tinha um projeto, 

para executar em terrenos que ainda eram privados, os quais, posteriormente, teriam 

que ser expropriados. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que compreendia que a comunicação era importante, que a 

publicação não era da responsabilidade da Câmara Municipal, mas do jornalista e que 

era essencial gerir expectativas. Contudo, considerou que a partir daquele momento 

era fundamental começar a executar o programa de candidatura e não apenas as 

emergências do concelho, que apesar de serem um facto, era preciso ter a humildade 

de o reconhecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mas o que lhe custava era ler que “não havia projeto algum”, até porque estavam 

a pôr em causa os serviços técnicos.-------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez que esclareceu que no Plano de 

Urbanização da Praia de Mira estava prevista também uma faixa a norte, no Bairro 
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Norte, mas pelo facto de estar prevista não queria dizer que existisse projeto. Nesse 

sentido lembrou uma reunião em que o Eng.º Mota Lopes tinha assumido o 

prolongamento da Avenida, quer a sul, quer a norte, mas que não existia projeto 

rigorosamente nenhum, e tanto assim era que tinha sido necessário ser submedito a 

parecer superior.----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que era diferente afirmar que o Plano de Urbanização previa a 

passagem de uma via num dado espaço, mas não havia projeto, tal como não havia a 

norte, apesar de estar previsto no referido plano.---------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que disse que fazia questão, se o Eng.º 

Rui Silva não lho desse, de lhe imprimir uma cópia do projeto da via feito pelo Eng.º 

Rui e pela Arq.ª Carla, com pista ciclável lateral, com o encaixe e tudo. Portanto, 

independentemente do nome que lhe quisesse chamar, projeto, anteprojeto ou 

esboço, se a informação não lhe tinha sido transmitida, só podia lamentar. ----------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que afirmou teria que perguntar ao Eng.º Rui 

Silva, uma vez que tinha estado cerca de dois meses a preparar o projeto e se ele já 

existia, então tinha estado a perder tempo. -----------------------------------------------------------  

----- Em relação à questão do “overbooking”, disse que, numa parte da questão, podia 

ver que não tinha razão, porque, tal como estava escrito em atas anteriores, o Sr. 

Vereador Dr. Miguel Grego tinha manifestado sérias dúvidas de que os projetos se 

enquadrassem naquele “overbooking”, e dos quatro projetos apresentados, três tinham 

sido admitidos formalmente, portanto era sinal de que cumpriam todos os requisitos.---  

----- Quanto à questão das obras na Barra, uma vez que a candidatura tinha sido 

admitida e o projeto teria que estar executado até julho de 2015, tinham optado por 

avançar, sendo certo que, caso não avançassem, a obra não estaria concluída dentro 

do prazo limite e, aí, não havia a mínima hipotese de financiamento.-------------------------  

----- Acrescentou que aquele tinha sido o único projeto feito em “project finance”, cujas 

obras iriam iniciar em setembro, portanto a questão estava ultrapassada. O que 

poderia ter sido problemático era se a obra não tivesse sido adjudicada e o concurso 

fosse dado sem efeito. --------------------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 
Ata da Reunião Ordinária de 12/08/2014 

Página 10 de 40 
 

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que deu os parabéns pelo facto dos 

projetos terem sido admitidos. No entanto, apesar de ter manifestado dúvidas, 

acrescentou que, talvez com alguma pressão, pudessem ser facilmente ultrapassadas. 

----- Deu os parabéns ao Sr. Presidente, por ter tido a ousadia de avançar e disse que, 

se depois os projetos fossem todos aprovados integralmente, lhe daria os parabéns 

redobrados e públicos. --------------------------------------------------------------------------------------  

----- A questão do “project finance” não se colocava, porque o maior risco era ficar com 

uma obra que tivesse que ser paga na totalidade pela Câmara Municipal, se o projeto 

não fosse aprovado. Porque o “project finance” previa que o projeto só seria executado 

caso fosse financiado, mas que não era isso que estava a ser feito.--------------------------  

----- Mais disse que o Executivo tinha assumido o que considerava prioritário e, se não 

houvesse financiamento, teria que prescindir de outro projeto. Aí o risco era de pagar 

100% do projeto.----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que preferia fazer críticas por ter sido tomada uma decisão com a 

qual não concordava, do que se não tivesse sido tomada nenhuma decisão. O que era 

preciso eram pessoas com coragem e com determinação. --------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que repetiu que a questão que se colocava 

era saber se havia dinheiro ou não naquele overbooking, mas só no final é que se iria 

saber. Era uma questão de arriscar e era por isso é que tinham avançado com o 

projeto da Barra. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Nesse sentido disse que tinham optado por fazer pequenos projetos, até 

125.000,00€ (cento e vinte e cinco mil euros), para que pudessem ter sustentabilidade 

financeira, caso não fossem aprovados. ---------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que se comentava que iria haver novo “overbooking” em setembro, 

que já estavam definidas novas regras e, se ainda houvesse possibilidade de 

financiamento, era importante arriscar e apresentar alguns projetos. -------------------------  

----------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA---------------------------  
----- ANTECIPAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA 1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 

AGOSTO/2014 – RATIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO (N.º 3 DO ARTIGO 35.º, DO ANEXO I, DA 

LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO).-------------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
221/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 01 de agosto de 2014, no sentido da 

ratificação, ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, do despacho proferido em 01 de agosto de 2014 relativo 

à antecipação da data de realização da 1.ª reunião ordinária do mês de agosto 

corrente, que deveria ter lugar no dia 14 de agosto de 2014, para o dia 12 de agosto 

de 2014, a partir das 9h30. --------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que explicou que havia um concurso em 

fase de audiência prévia até 30 de setembro, o que tinha motivado a antecipação da 

reunião. Nesse sentido deu os parabéns ao Arq.º Hélder, bem como aos serviços 

técnicos, pelo esforço feito para que o projeto estivesse pronto, com caderno de 

encargos e memória descritiva. --------------------------------------------------------------------------  

----- SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO CAMARÁRIO, 
DO MÊS DE AGOSTO DE 2014--------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
222/2014 do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, no sentido da 

supressão da realização da 2.ª reunião ordinária do Executivo Municipal, de 28 de 

agosto de 2014, tendo em conta que se trata de período de férias, em que se prevê a 

inexistência de quorum para que o órgão possa funcionar. --------------------------------------  

-----  EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, DIREÇÃO E 

MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS NA PISCINA MUNICIPAL DE MIRA------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
223/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, no sentido da 

emissão, por força do disposto nos n.os 4 e 11, do artigo 73.º, da Lei n.º 83-C/2013, de 

31 de dezembro, de parecer prévio favorável e vinculativo, relativamente à prestação 

de serviços para aquisição de serviços de vigilância, direção e monitorização de 

atividades aquáticas na Piscina Municipal de Mira, pelo valor de 39.327,61€ (trinta e 

nove mil trezentos e vinte e sete euros e sessenta e um cêntimos), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, pelo prazo de dez meses, mediante ajuste direto com convite à 

empresa “AUTSOURCE – Prestação de Serviços, Organização e Administração de 

Pessoal, L.da”, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e 112.º e seguintes do 
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Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação, bem como demais legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- No que diz respeito à aplicação da Redução Remuneratória referente ao n.º 1 do 

artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2014, já está aplicada no preço base.-------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que perguntou qual o motivo para se 

fazer aquele tipo de procedimento concursal com convite a uma só entidade. Uma vez 

que os monitores eram praticamente os mesmos, o que mudava era a “entidade 

pagadora”, ao convidarem mais entidades poderiam conseguir melhores preços, ainda 

mais se havia também um procedimento para o Parque Municipal de Campismo em 

que era convidada a mesma entidade. -----------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que respondeu que tinha funcionado um 

pouco com base no princípio da confiança, naquilo que dava algumas garantias de 

funcionamento e cumprimento de obrigações. -------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que disse que, ao contrário da 

manutenção, os monitores eram praticamente os mesmos, portanto a entidade servia 

apenas para regularizar a forma de funcionamento do equipamento.-------------------------  

----- Recordou que no ano anterior, a respeito da manutenção daquele equipamento, 

tinha dito que mudar de uma empresa que conhecia determinadas máquinas podia ser 

complicado, mas na questão dos recursos humanos já não era bem assim, por isso 

tinha perguntado qual era o motivo para aquele procedimento, dado que a mesma 

entidade era convidada para os dois equipamentos e sugeriu que fossem consultadas 

outras empresas, no sentido de acicatar a concorrência.-----------------------------------------  

----- No mesmo sentido lembrou que o próprio Sr. Vereador Dr. José Garrucho, no ano 

anterior, também tinha dito que deviam convidar mais que uma empresa e que se 

devia colocar uma cláusula para favorecer as pessoas com deficiência para que 

pudessem ter mais vantagens no acesso ao concurso. -------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que disse que tinha sido feito um estudo em 

relação à Piscina Municipal, do qual o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego também tinha 

conhecimento, mas que preferia aguardar pelo “2020”, por uma remodelação da 

Piscina em termos de eficiência energética. ----------------------------------------------------------  
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----- EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

PESSOAL PARA O PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO DA PRAIA DE MIRA------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
224/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, no sentido da 

emissão, por força do disposto nos n.os 4 e 11, do artigo 73.º, da Lei n.º 83-C/2013, de 

31 de dezembro, de parecer prévio favorável e vinculativo, relativamente à prestação 

de serviços para contratação de pessoal para o Parque Municipal de Campismo da 

Praia de Mira, pelo valor de 29.920,00€ (vinte e nove mil novecentos e vinte euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de três meses e meio, mediante 

ajuste direto com convite à empresa “AUTSOURCE – Prestação de Serviços, 

Organização e Administração de Pessoal, L.da”, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 20.º e 112.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, na sua atual 

redação, bem como demais legislação aplicável. ---------------------------------------------------  

----- No que diz respeito à aplicação da Redução Remuneratória referente ao n.º 1 do 

artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2014, já está aplicada no preço base.-------------------------------------------------  

----- EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER – 

MANUTENÇÃO DE ARTIGOS TÊXTEIS PARA BUNGALOWS DO PARQUE MUNICIPAL DE 

CAMPISMO DA PRAIA DE MIRA ------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
225/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, no sentido da 

emissão, por força do disposto nos n.os 4 e 11, do artigo 73.º, da Lei n.º 83-C/2013, de 

31 de dezembro, de parecer prévio favorável e vinculativo, relativamente à prestação 

de serviços para aquisição de serviços de serviços de aluguer e manutenção de 

artigos têxteis para as unidades de alojamento complementar do Parque Municipal de 

Campismo da Praia de Mira, pelo valor de 4.346,42€ (quatro mil, trezentos e quarenta 

e seis euros e quarenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

mediante ajuste direto com convite à empresa “SPAST - Sociedade Portuguesa de 

Aluguer e Serviços Têxteis, SA”, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e 112.º 

e seguintes do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação, bem como 

demais legislação aplicável. -------------------------------------------------------------------------------  
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----- No que diz respeito à aplicação da Redução Remuneratória referente ao n.º 1 do 

artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2014, já está aplicada no preço base.-------------------------------------------------  

----- ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE 

RESTAURAÇÃO E BEBIDAS “SIXTIES BAR”, SITO NA TRAVESSA ARRAIS MANUEL MARIA 

PATRÃO, N.º 14, R/C, NA LOCALIDADE E FREGUESIA DA PRAIA DE MIRA-------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
226/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, no sentido de ser 

deferido o pedido de alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento de 

restauração denominado “Sixties Bar”, sito na Travessa Arrais Manuel Maria Patrão, 

n.º 14, r/c, na localidade e Freguesia da Praia de Mira, para as 04h00: na Época 

Natalícia, no período compreendido entre o dia 20 de dezembro e o dia 2 de janeiro 

inclusive; no Carnaval, de sexta feira a domingo magro e de sexta feira a terça feira de 

Carnaval; na Páscoa, de sexta feira santa a segunda feira de Páscoa; no 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 nº. 8, do artº. 13º. do citado Regulamento. -------  

----- PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO 

DE BEBIDAS “RITUAL BAR”, SITO NA AVENIDA ARRAIS BATISTA CERA, NA LOCALIDADE E 

FREGUESIA DA PRAIA DE MIRA – INDEFERIMENTO -----------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
227/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 06 de agosto de 2014, no sentido do 

indeferimento do pedido de alargamento de horário de funcionamento do 

estabelecimento de bebidas denominado “Ritual Bar”, sito na Avenida Arrais Batista 

Cera, n.º 7, r/c, localidade e Freguesia da Praia de Mira, de acordo com o exposto no 

n.º 5, do artigo 13.º, da 2.ª alteração ao Regulamento Municipal dos Horários de 
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Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda ao Público de Prestação 

de Serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado notificar o requerente, sendo-lhe fixado o prazo de 10 dias 

úteis, contados da receção da notificação, para se pronunciar, por escrito sobre a 

intenção da deliberação, ao abrigo do artigo 101.º e seguintes do CPA.---------------------  

----- A referida proposta é do seguinte teor:-----------------------------------------------------------  

----- “Em 17 de julho de 2014 deu entrada nos serviços municipais requerimento da 

Sr.ª Maria Benigna Birra Amândio solicitando o alargamento de horário de 

funcionamento do estabelecimento de bebidas denominado de “Ritual Bar” sito na 

Avenida Arrais Batista Cera, n.º 7, r/c, Localidade e Freguesia da Praia de Mira, cujo 

atual explorador é a Sr.ª Maria Benigna Birra Amândio. ------------------------------------------  

----- O estabelecimento tem atualmente o horário de funcionamento das 09.00h às 

02.00h e o explorador solicitou o alargamento do horário de funcionamento para as 

04.00h em todas as épocas do ano. --------------------------------------------------------------------  

----- Do Direito -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De acordo com o 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, publicado na separata da Edição n.º 13 do Boletim Municipal 

de Mira de julho de 2013, a Câmara pode excecionalmente alargar os limites do 

horários fixados no supra citado Regulamento, desde que os proprietários dos 

estabelecimentos o requeiram e desde que se observem, cumulativamente, os 

seguintes requisitos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- a) Situarem-se os estabelecimentos em locais em que os interesses de atividades 

profissionais de natureza, designadamente, turística, cultural ou económica o 

justifiquem; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- b) Não desrespeitarem as características sócio culturais e ambientais da zona, 

bem como as condições de circulação e estacionamento; ---------------------------------------  

----- c) Sejam rigorosamente respeitados os níveis de ruído impostos pela legislação 

em vigor tendo em vista a salvaguarda do direito dos residentes em particular e da 

população em geral, à tranquilidade, repouso e segurança. -------------------------------------  
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----- Para além da comprovação, através de declaração de responsabilidade, dos 

requisitos atrás citados, e da documentação referida no artigo 10.º, do Regulamento 

deve o requerente instruir o seu pedido com os seguintes documentos:---------------------  

----- Atestado da Junta de Freguesia e da Força Policial local, em como o alargamento 

do período de funcionamento do estabelecimento, não afeta a segurança, a 

tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes;------------------------------------------------  

----- Termo de responsabilidade do explorador do estabelecimento em como se 

compromete a cumprir rigorosamente o níveis de ruído impostos pela legislação em 

vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Caso os pareceres das entidades a que se referem as alíneas anteriores sejam 

favoráveis e a Câmara Municipal verifique que o alargamento pretendido não prejudica 

as condições de circulação e estacionamento no local, o pedido será deferido. -----------  

----- Caso um dos pareceres seja negativo, inexistente, ou a Câmara Municipal 

verifique que o alargamento solicitado prejudica as condições de circulação e 

estacionamento local, o pedido será indeferido. -----------------------------------------------------  

----- Ainda, de acordo com as regras plasmadas no Regulamento Municipal, no caso 

de ter havido revogação do alargamento de horário, só pode ser novamente concedido 

desde que reunidos os requisitos supra referidos e se for esse o caso, o titular da 

exploração do estabelecimento apresente ensaio acústico de incomodidade sonora, 

comprovativo da adequada insonorização nos termos legais.-----------------------------------  

----- Do caso em análise ------------------------------------------------------------------------------------  

----- Apreciada oficiosamente e preliminarmente a verificação dos pressupostos 

procedimentais subjetivos e ou objetivos, no caso concreto, verificaram os serviços 

que apenas o primeiro e segundo requisito se encontram cumpridos ou seja o 

estabelecimento situa-se em local em que os interesses de atividades profissionais de 

natureza, designadamente, turística, cultural ou económica, o justificam e não 

desrespeita as características sócio culturais e ambientais da zona, bem como as 

condições de circulação e estacionamento, porém não se verifica o cumprimento do 

último requisito, dado que continuam a existir queixas de ruído contra o 

estabelecimento em causa, várias reclamações apresentadas pelos Srs. Álvaro 

António Costa Amaral, Maria Teresa de Oliveira Quinta Ferreira e Jaqueline 
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Marralheiro, bem como autos de contraordenação recentemente levantados pela GNR 

relativos ao ruído e funcionamento do estabelecimento fora da hora limite.-----------------  

----- Mais, da análise das medições de ruído, solicitadas por alguns dos queixosos 

acima referidos, verificou-se o incumprimento dos critérios de incomodidade referidos 

no n.º 6 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, incumprimento, que levou ao indeferimento do pedido de alargamento de 

horário solicitado pela mesma exploradora, Maria Benigna Birra Amândio, deliberado 

em reunião de Câmara de 14 de novembro de 2013.----------------------------------------------  

----- Ora, até à data, não se verificou qualquer medida de prevenção para a redução 

de ruído, por parte do explorador do referido estabelecimento, no sentido de 

salvaguardar a tranquilidade dos moradores. --------------------------------------------------------  

----- Em conclusão -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Existindo queixas de ruído e localizando-se o estabelecimento numa zona 

residencial, estamos perante um problema de perturbação do direito à qualidade vida 

onde se inserem o direito ao sono e descanso ou seja tranquilidade e repouso dos 

particulares. Contudo, por outro lado, também está em causa o direito patrimonial do 

dono do estabelecimento na exploração do seu estabelecimento, fonte dos seus 

rendimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Sem nunca descurar os interesses em “jogo” e tendo em consideração o princípio 

da proporcionalidade previsto no n.º 2 artigo 5.º do Código do Procedimento 

Administrativo, que deve nortear a atividade administrativa, feita uma adequada 

ponderação dos direitos em causa, o direito económico do explorador do 

estabelecimento em causa deverá ceder perante os direitos de personalidade dos 

vizinhos, como determina a boa prática jurisprudencial; ------------------------------------------  

----- “A jurisprudência tem vindo a reconhecer o direito ao repouso, descanso e 

tranquilidade, enquanto direito de personalidade, conferindo-lhe prevalência em caso 

de conflito, entre estes e direitos de natureza económica, designadamente, ligados a 

atividades de exploração industrial.”, neste sentido entre outros Ac. Tribunal da 

Relação de Guimarães, Proc. n.º 9450/03.0TBBRG:G1, in www.dgsi.pt. --------------------  
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----- Neste sentido julgamos que de acordo com o artigo 13.º da 2.ª Alteração ao 

Regulamento Municipal não estão verificados os requisitos cumulativos para o 

deferimento do pedido de alargamento de horário de funcionamento.------------------------  

----- Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere notificar o requerente 

da intenção de indeferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 

estabelecimento de bebidas denominado “Ritual Bar” nos termos e com os 

fundamentos constantes desta informação, mais que lhe seja fixado o prazo de 10 dias 

úteis, contados da receção da notificação, para se pronunciar, por escrito sobre a 

intenção da deliberação, ao abrigo do artigo 101.º e seguintes do CPA.”--------------------  

----- RESTRIÇÃO AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

DESIGNADO POR “GLOW” – AUDIÊNCIA DE INTERESSADOS – DECISÃO FINAL--------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
228/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 06 de agosto de 2014, no sentido da 

restrição ao horário de funcionamento do estabelecimento comercial designado por 

“Glow”, sito na Rua da Praia, n.º 5, localidade e Freguesia da Praia de Mira, no âmbito 

da decisão final da audiência de interessados, passando a vigorar o horário das 09h00 

às 24h00, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Regulamento Municipal 

dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda ao 

Público e de Prestação de Serviços.--------------------------------------------------------------------  

----- A referida proposta é do seguinte teor:-----------------------------------------------------------  

----- “Por deliberação de 10 de julho de 2014, a Câmara Municipal deliberou realizar a 

audiência de interessado, pelo período de 10 dias úteis, nos termos do disposto no n.º 

5 do artigo 14.º da segunda alteração ao Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda ao Público e de 

Prestação de Serviços (adiante designado de Regulamento dos Horários), da intenção 

da Câmara Municipal restringir, pelos fundamentos invocados na Proposta n.º 

186/2014, o horário de funcionamento, concedido ao estabelecimento denominado 

“Glow”, sito na Rua da Praia, n.º 5, localidade e Freguesia da Praia de Mira, passando 

a vigorar o horário das 09:00h às 24:00h; -------------------------------------------------------------  

----- O interessado pronunciou-se em 30 de julho de 2014, tendo alegado o seguinte: --  



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 
Ata da Reunião Ordinária de 12/08/2014 

Página 19 de 40 
 

----- a) que não constam do ato administrativo as razões de facto e de direito que 

fundamentam a redução do horário de funcionamento do estabelecimento;----------------  

----- b) que não são enunciadas explicitamente os pressupostos que foram alterados, 

que ruídos estão em causa, perpetrados por quem, em que circunstâncias; ---------------  

----- c) que a proposta de redução do horário de funcionamento viola do disposto no 

artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA);---------------------------------  

----- d) desconhece que diligências foram encetadas pelo Município para fundamentar 

a proposta de redução do horário; -----------------------------------------------------------------------  

----- e) não teve conhecimento da realização de qualquer estudo acústico ao bar por si 

explorado, dos peritos designados para o mesmo, do dia, da hora(..); -----------------------  

----- f) a ter sido realizado um ensaio acústico naqueles termos não foi dado 

cumprimento ao disposto nos artigos 94.º se seguintes do CPA, havendo uma clara 

preterição de uma formalidade essencial que acarreta a nulidade de todo o 

processado subjacente ao processo; -------------------------------------------------------------------  

----- g) pugna que seja dado sem qualquer efeito à proposta de redução do horário de 

funcionamento do estabelecimento comercial “Glow” por inobservância das 

formalidades legais;------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Da análise jurídica desta exposição, foram emitidas as seguintes considerações:--  

----- 1. Em primeiro lugar cumpre esclarecer que conforme foi referido na proposta n.º 

186/2014 o que motivou a presente procedimento, após a revogação do alargamento 

baseado no incumprimento dos limites de ruído, foi a receção de diversas queixas de 

ruído, designadamente, registadas sob os n.os 1557, 1558, 1724, 1725, 1888, 1889, 

3078, 3079, 4338 e 4339; ----------------------------------------------------------------------------------  

----- 2. De facto, as queixas de ruido persistiram, pelo que nos termos do Regulamento 

dos Horários, a medida seguinte é a restrição do horário de funcionamento previsto no 

artigo 14.º n.º 3 que determina que “A Câmara Municipal, ouvida a junta de freguesia, 

a autoridade policial local, assim como outras entidades ou organizações que julgue 

conveniente e de acordo com o ramo de atividade exercida, poderá restringir para um 

determinado estabelecimento, os limites fixados no artigo 8.º desde que se verifiquem 

os seguintes requisitos a) Estejam em causa razões de segurança dos cidadãos; b) 

Estejam em causa razões de proteção da qualidade de vida dos moradores da zona; 
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c) Tenham sido objeto de reclamação fundamentada e subscrita por pessoas 

diretamente interessadas.----------------------------------------------------------------------------------  

----- 3. Pelo exposto, a proposta de restrição encontra-se devidamente fundamentada, 

não padecendo de qualquer vício; -----------------------------------------------------------------------  

----- 4. Por outro lado, informa-se que nesta fase do procedimento não foram 

realizados quaisquer medições/ensaios, dado que o regulamento não prevê a sua 

realização neste procedimento; --------------------------------------------------------------------------  

----- 5. Contudo, uma vez que existe um relatório de uma medição de ruído 

relativamente recente, o qual concluiu pelo incumprimento, este foi de facto tido em 

conta para a decisão de restrição do horário de funcionamento do estabelecimento em 

causa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 6. Acresce que, as medições de incomodidade efetuadas ao estabelecimento 

Glow foram promovidas ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º do 

Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 

que prevê o critério de incomodidade para as atividades ruidosas temporárias;-----------  

----- 7. Ora, este tipo de medições é realizado, nomeadamente em casa dos vizinhos, 

ao ruído emitido pelo estabelecimento enquanto se encontra em funcionamento e sem 

pré-aviso;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 8. Diferente é o ensaio acústico, que serve para verificar o cumprimento do projeto 

acústico apresentado no âmbito de um processo de licenciamento; --------------------------  

----- 9. Nesta factualidade, como facilmente se depreende, as medições de 

incomodidade são realizadas enquanto o estabelecimento está em funcionamento de 

forma a verificar se o ruído emitido cumpre o critério de incomodidade, enquanto o 

ensaio acústico serve para verificar o cumprimento do projeto acústico apresentado no 

âmbito do licenciamento do estabelecimento e se de facto reúne as condições 

acústicas para a atividade em causa;-------------------------------------------------------------------  

----- 10. Desta feita, nunca se poderia ter notificado o explorador do bar em causa, não 

se aplicando de forma alguma o alegado procedimento previsto no artigo 94.º e 

seguintes do CPA;--------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- 11. Em conclusão reitera-se, que proposta de restrição de alargamento cumpriu 

escrupulosamente os princípios de direito administrativo, designadamente, da 

legalidade e da proporcionalidade previstos nos artigos 3.º e 5.º do CPA; ------------------  

----- Pelo exposto, verificou-se que se mantêm as condições de facto e de direito que 

se referem infra e que deram origem e fundamento à proposta de decisão de restrição 

do horário de funcionamento do estabelecimento denominado “Glow”, sito na Rua da 

Praia, n.º 5, localidade e Freguesia da Praia de Mira, passando a vigorar o horário das 

09:00h às 24:00h; --------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Considerando a alteração dos pressupostos que tinham determinado a 

autorização do alargamento de horário de funcionamento do Bar “Glow”, em 24 de 

fevereiro de 2014 a Câmara Municipal deliberou a revogação da autorização do 

referido alargamento, passando a vigorar o horário das 09:00h às 02:00h; -----------------  

----- Todavia, continuam, a dar entrada nos serviços, sucessivas queixas de ruído, 

apresentadas pelos mesmos queixosos, o Sr. João Paulo Filipe de Pina e o Sr. David 

Domingues Damas, residentes contíguos do estabelecimento em causa;-------------------  

----- Mais, em simultâneo, deram entrada nos serviços vários autos de ocorrência da 

Guarda Nacional Republicana do Posto Territorial de Mira, onde é relatado que não 

verificaram qualquer infração, qualquer aumento de ruído e que a música era pouco 

audível; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Contudo, considerando a competência prevista no artigo 14.º do Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda 

ao Público e de Prestação de Serviços, em vigor, por despacho de 22 de maio, deu-se 

início ao procedimento de restrição ao horário de funcionamento do Bar “Glow”, sito na 

Rua da Praia, n.º 5, localidade e Freguesia da Praia de Mira;-----------------------------------  

----- Nos termos do n.º 3 do artigo 14.º do Regulamento, a Câmara Municipal, ouvida a 

Junta de Freguesia, a Autoridade Policial Local, assim como outras entidades ou 

organizações que julgue conveniente e de acordo com o ramo de atividade exercida, 

poderá restringir para um determinado estabelecimento, os limites fixados no artigo 8.º 

desde que estejam em causa razões de segurança dos cidadãos, de proteção da 

qualidade de vida dos moradores da zona e tenham sido objeto de reclamação 

fundamentada e subscrita por pessoas diretamente interessadas; ----------------------------  
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----- Foi ouvida a Junta de Freguesia da Praia de Mira e a Autoridade Policial Local, 

que referiram o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------  

----- 1. A Junta de Freguesia disse que “… atendendo à inexistência de informação 

adicional relevante, tais dados não nos permitem concluir sobre a restrição ao horário 

de funcionamento em causa. Assim, e em jeito de conclusão, apenas constatamos 

que, por um lado estamos perante um problema de perturbação do direito ao sono e 

descanso dos particulares e por outro lado está em causa o direito patrimonial na 

exploração dum estabelecimento, fonte de rendimento. Cabe referir a este propósito, 

que, posta em causa a qualidade de vida dos moradores (em casos comprovados) 

dispõe a lei que a redução dos horários se converte num dever das Câmaras 

Municipais, depois de algumas consultas que, apesar de obrigatórias, não são 

vinculativas. Por fim, e a título meramente indicativo, julga-se de incentivar, sempre 

que possível, o diálogo entre o queixoso e o suposto responsável pela propagação do 

ruído, privilegiando-se a tentativa de solução amigável do conflito”.---------------------------  

----- 2. A Autoridade Policial Local disse que “… no período compreendido entre 

janeiro de 2014 e a data atual, por diversas vezes foi solicitada a presença da Guarda 

do Posto de Mira, em horários compreendidos entre as 00h00 e as 05h00, 

nomeadamente nos dias 01, 26 e 27 de janeiro, 16 de fevereiro, 11, 16 e 23 de março, 

para intervir sobre o ruído no interior do referido estabelecimento. Nas várias 

deslocações o ruído não era percetível no exterior do estabelecimento”.--------------------  

----- Ora, nos termos da alínea b) e c) do n.º 3 do artigo 14.º do Regulamento alguns 

dos requisitos para restringir os limites fixados no artigo 8.º são, estar em causa 

razões de proteção da qualidade de vida dos moradores da zona e o estabelecimento 

ter sido objeto de reclamação fundamentada e subscrita por pessoas diretamente 

interessadas;---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Face ao exposto, continuamos perante um problema de perturbação do direito à 

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

repouso dos particulares e por outro lado, também está em causa o direito patrimonial 

dos participados, na exploração dos seus estabelecimentos, fonte dos seus 

rendimentos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- “A jurisprudência tem vindo a reconhecer o direito ao repouso, descanso e 

tranquilidade, enquanto direito de personalidade, conferindo-lhe prevalência em caso 

de conflito, entre estes e direitos de natureza económica, designadamente, ligados a 

atividades de exploração industrial.”, neste sentido entre outros Ac. Tribunal da 

Relação de Guimarães, Proc. n.º 9450/03.0TBBRG:G1, in www.dgsi.pt. --------------------  

----- Acresce que, “O direito ao repouso, à tranquilidade e ao sono inserem-se no 

direito à integridade física e a um ambiente de vida humana sadia e ecologicamente 

equilibrada, enfim ao direito à saúde e à qualidade de vida, são direitos 

fundamentais.”, neste sentido Ac. Supremo Tribunal de Justiça, Proc. n.º 087187, in 

www.dgsi.pt.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Assim, tendo em consideração o princípio da proporcionalidade previsto no artigo 

5.º n.º 2 do Código do Procedimento Administrativo, que deve nortear a atividade 

administrativa, feita uma adequada ponderação dos direitos em causa, o direito 

económico da exploradora do estabelecimento em causa deverá ceder perante os 

direitos de personalidade dos vizinhos, como determina a boa prática jurisprudencial.--  

----- Considerando que persistem as queixas de ruído e que está em causa a proteção 

da qualidade de vida dos cidadãos, a medida seguinte a adotar pela Câmara Municipal 

deverá passar pela restrição do horário de funcionamento passando a vigorar o horário 

das 09:00h às 24:00h;---------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- A restrição do horário de funcionamento, concedido ao estabelecimento 

denominado “Glow”, sito na Rua da Praia, n.º 5, localidade e Freguesia da Praia de 

Mira, passando a vigorar o horário das 09:00h às 24:00h, pelos fundamentos 

invocados supra, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda 

ao Público e de Prestação de Serviços.”---------------------------------------------------------------  

----- AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 22 DA ZONA INDUSTRIAL POLO I – NÃO 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA -----------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
229/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, no sentido de 

autorizar a alienação do lote n.º 22 da Zona Industrial Polo I, ao abrigo do disposto no 
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n.º 5 e 6 do artigo 5.º e artigo 9.º do Anexo B do Regulamento do Plano de Pormenor 

da Zona Industrial de Mira, aprovado pela Portaria n.º 655/93 de 10 de julho, 

conjugado com o disposto na alínea g) do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------  

----- *Lote n.º 22, com a área de 3800 m2 (três mil e oitocentos metros quadrados), sito 

na Zona Industrial de Mira, Freguesia do Seixo e Concelho de Mira, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Mira sob o n.º 584, à empresa Tecplásnova 

Reciclagem de Plástico, Lda, com sede na Rua Principal, n.º 157, Ponte de Vagos, 

Santa Catarina, NIPC 505 293 099, condicionada às seguintes cláusulas:------------------  

----- A Câmara Municipal goza do direito de reversão:---------------------------------------------  

----- A) Se o adquirente alienar, a título gratuito ou oneroso, ou sob qualquer forma 

transferir para outrem a posse sobre a totalidade ou parte do lote, sem autorização da 

Câmara Municipal, que usufruirá sempre do direito de preferência; ---------------------------  

----- B) Se no lote for instalada unidade industrial diferente da inicialmente prevista e 

previamente aprovada pela Câmara, sem que esta alteração lhe seja requerida e os 

motivos aduzidos sejam de molde a justificá-la; -----------------------------------------------------  

----- C) Quando a construção não se iniciar no prazo de 18 meses, a contar da data da 

escritura pública de compra e venda. Neste caso, além do lote, reverterão para a 

Câmara as instalações e benfeitorias nele implantadas;------------------------------------------  

----- D) Quando a construção se encontrar parada por período superior a seis meses, 

por motivos não devidamente fundamentados; ------------------------------------------------------  

----- E) Os prazos de C e D podem se prorrogados por deliberação municipal, face a 

pedido devidamente fundamentado. --------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea g) do artigo 33.º do anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal de Mira não exercer o direito 

de preferência.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DOS LOTES N.º 23, 24 E 25 DA ZONA INDUSTRIAL POLO I 
– NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA --------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
230/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, no sentido de 

autorizar a alienação dos lotes n.º 23, 24 e 25 da Zona Industrial Polo I, ao abrigo do 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 
Ata da Reunião Ordinária de 12/08/2014 

Página 25 de 40 
 

disposto no artigo 9.º do Anexo B do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona 

Industrial de Mira, aprovado pela Portaria n.º 655/93 de 10 de julho, conjugado com o 

disposto na alínea g) do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

nomeadamente:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- *Lote n.º 23, com a área de 4960 m2 (quatro mil novecentos e sessenta metros 

quadrados), sito na Zona Industrial de Mira, Freguesia do Seixo e Concelho de Mira, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Mira sob o n.º 1006; ------------------------  

----- *Lote n.º 24, com a área de 3520 m2 (três mil quinhentos e vinte metros 

quadrados), sito na Zona Industrial de Mira, Freguesia do Seixo e Concelho de Mira, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Mira sob o n.º 1099; ------------------------  

----- *Lote n.º 25, com a área de 3180 m2 (três mil cento e oitenta metros quadrados), 

sito na Zona Industrial de Mira, Freguesia do Seixo e Concelho de Mira, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Mira sob o n.º 1098; à empresa Tecplásnova 

Reciclagem de Plástico, Lda, com sede na Rua Principal, n.º 157, Ponte de Vagos, 

Santa Catarina, NIPC 505 293 099, condicionada às seguintes cláusulas:------------------  

----- A Câmara Municipal goza do direito de reversão:---------------------------------------------  

----- A) Se o adquirente alienar, a título gratuito ou oneroso, ou sob qualquer forma 

transferir para outrem a posse sobre a totalidade ou parte do lote, sem autorização da 

Câmara Municipal, que usufruirá sempre do direito de preferência; ---------------------------  

----- B) Se no lote for instalada unidade industrial diferente da inicialmente prevista e 

previamente aprovada pela Câmara, (indústria de materiais de construção), sem que 

esta alteração lhe seja requerida e os motivos aduzidos sejam de molde a justificá-la; -  

----- C) Quando a construção não se iniciar no prazo de 18 meses, a contar da data da 

escritura pública de compra e venda. Neste caso, além do lote, reverterão para a 

Câmara as instalações e benfeitorias nele implantadas;------------------------------------------  

----- D) Quando a construção se encontrar parada por período superior a seis meses, 

por motivos não devidamente fundamentados; ------------------------------------------------------  

----- E) Os prazos de C e D podem ser prorrogados por deliberação municipal, face a 

pedido devidamente fundamentado. --------------------------------------------------------------------  
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----- Mais foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea g) do artigo 33.º do anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal de Mira não exercer o direito 

de preferência.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que começou por referir que não tinha 

percebido o motivo que tinha levado a apresentarem o mesmo assunto dividido em 

dois pontos, ao que a Dr.ª Liliana Cruz lhe respondeu que as escrituras tinham sido 

feitas em momentos diferentes e que os proprietários também eram diferentes. ----------  

----- Quanto às autorizações de alienação, disse que havia algumas questões de 

princípio que, por vezes, mudavam consoante se estava no poder ou na oposição. -----  

----- Acrescentou que, enquanto tinha estado no poder, via com frequência o PSD 

votar contra aquele tipo de propostas, com a justificação de que a Câmara deveria 

ficar com os lotes e exercer o seu direito de reversão ou que deveria requalificar a 

zona, enquanto o PS defendia o oposto. Face ao exposto, disse que não iria votar 

contra, mas, estando a Câmara a preparar uma alteração ao Plano de Pormenor do 

Polo I, sabendo que havia empresas que necessitavam de espaço para se 

expandirem, outras soluções poderiam ter sido equacionadas.---------------------------------  

----- Mais disse que era importante perceber o que é que aquele empresário pretendia 

fazer, dado que possuia dois lotes no Polo II que não estavam a laborar, e que se 

fosse só para depositar plásticos, lhe parecia que era um pouco redutor. Por outro 

lado, existindo um lote de terreno cedido a uma empresa para estacionamento, aquela 

podia ser uma oportunidade para fazer algumas mudanças a qual dificilmente se 

repetiria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Agostinho Silva que perguntou se ao serem vendidos 

aqueles lotes a cláusula de reversão se mantinha e anuiu, em parte, com o Sr. 

Vereador Dr. Miguel Grego, salientando que se mantivesse a cláusula de reversão e, 

se não houvesse construção no devido tempo, a mesma fosse exercida. -------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que perguntou em que condições é que 

a cláusula de reversão poderia ser exercida e disse que tinham tentado várias vezes 

aplicá-la no Polo I e, segundo informações dos serviços, não havia condições. Em 

suma, em caso de venda o empresário podia pedir o valor que entendesse e a 
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Câmara teria preferência, mas não mais que isso, porque não estava previsto o valor 

da reversão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que esclareceu que o assunto da ordem do 

dia era o não exercício do direito de preferência para uma empresa conhecida, que 

estava instalada e em crescimento e que talvez não fosse esse caso na situação 

referida pelo Sr. Vereador Dr. Miguel Grego.---------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que Câmara só não usava o direito de preferência, mas, se 

houvesse algum problema, podia exercer o direito de reversão, através do recurso ao 

tribunal, segundo informação dada pela Dr.ª Liliana Cruz .---------------------------------------  

----- PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO DE MIRA – 
JOSÉ VÍTOR DOMINGUES MADAIL --------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
231/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, no sentido de 

deferir a pretensão formulada pelo requerente, Sr. José Vitor Domingues Madail, NIF 

151 060 444, residente na Rua Dr. António José de Almeida, n.º 167, Mira, 

designadamente o pagamento de indemnização no valor total de 262,94€ (duzentos e 

sessenta e dois euros e noventa e quatro cêntimos), em virtude de se encontrarem 

preenchidos, no caso concreto, os pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual suscetíveis de imputar à Câmara Municipal o referido pagamento, 

pelos danos patrimoniais provocados ao lesado, designadamente na sua viatura 

matrícula 04-75-TE em virtude de no dia 18 de julho de 2014, um incidente com as 

máquinas de limpeza dos espaços verdes, ter provocado danos no vidro traseiro da viatura 

supra descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- TOMADA DE CONHECIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO POPULAR INTENTADA PELO 

MUNICÍPIO DE MIRA CONTRA A CONVERSÃO DO TRIBUNAL DA COMARCA DE MIRA EM 

SECÇÃO DE PROXIMIDADE -----------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta n.º 232/2014, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, relativa à petição inicial da ação 

popular intentada pelo Município de Mira contra a conversão do Tribunal da Comarca 

de Mira em Secção de Proximidade, apresentada em Juízo a 25 de junho de 2014. ----  
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----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que informou que o Município de Mira tinha 

intentado uma ação contra o Ministério da Justiça relativa à conversão do Tribunal de 

Mira em Seção de Proximidade, bem como uma ação popular contra o seu 

encerramento, subscrita pelo próprio e pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal. --  

----- Mais disse que já havia algumas decisões, em situações análogas, nas quais o 

Supremo Tribunal Administrativo se tinha declarado incompetente para decidir naquela 

matéria, pelo que iam aguardar a decisão, esperando que lhes fosse favorável.----------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que lamentou ter sabido daquela 

petição através de jornais e acrescentou que teria tido o apoio do PS, ainda que não a 

subscrição. Salientou, no entanto, o facto do assunto ter sido apresentado em reunião, 

pelo menos, para ter conhecimento do seu teor, embora tivesse dito que era 

basicamente igual à de Montemor e à da Associação Nacional de Municípios e que as 

ações populares era basicamente “fazer uma coisa, que não ia dar em nada, só para 

dizer que se tinha feito”. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- Manifestou, com veemência, a sua oposição à Secção de Proximidade tendo 

sugerido que não funcionasse no mesmo local, aludindo que a Câmara ia ficar com o 

edifício adstrito às novas funções, com encargos de manutenção e problemas já 

conhecidos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De seguida perguntou se Mira iria ficar ligada à Figueira da Foz ou a Cantanhede, 

ao que lhe foi dito que seria Cantanhede. Concluiu assim que, no aniversário dos 500 

anos do Foral perdia-se a “carta do foral”, na área da justiça.-----------------------------------  

----- Mencionou que lhe custava ter sido duramente criticado aquando da luta do PS 

contra o encerramento do Tribunal, por na altura não ter sido pedido a outros líderes 

partidários para que subscrevessem a carta de protesto enviada. No entanto, naquele 

momento, o Executivo tinha feito algo semelhante. ------------------------------------------------  

----- Lamentou que o Sr. Vereador Dr. José Garrucho não estivesse presente, uma vez 

que, no passado, tinha atribuído a responsabilidade do encerramento do Tribunal ao 

PS, por ter partidarizado a luta contra aquela situação. -------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que informou que ia ser apensado à petição 

inicial um abaixo assinado, tendo convidado os presentes a solidarizarem-se com a 

causa e, em momento oportuno, a assinarem o referido documento.-------------------------  
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----- Mais disse que compreendia a intervenção do Sr. Vereador Dr. Miguel Grego e 

que também tinha ponderado a cedência ou não das instalações. No entanto, 

considerou que se continuasse a estar disponível uma sala de audiências, mantinham-

se também condições para a realização de julgamentos em Mira. Face ao exposto o 

Executivo tinha entendido que era uma forma de poder exercer algum tipo de pressão 

e que sem instalações não teriam a mínima hipótese de o fazer, porque um dos 

maiores ónus do encerramento do Tribunal era a população ter que se deslocar a 

Cantanhede ou a Coimbra para um julgamento. ----------------------------------------------------  

---------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS ---------------------------------- 
----- REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA DE MIRA – 1.ª FASE – APROVAÇÃO DE 

PROJETO, PROGRAMA DE CONCURSO, CADERNO DE ENCARGOS, PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE E ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, do PSD e 

do MAR, e três abstenções, do PS, aprovar a proposta n.º 233/2014, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, no sentido da aprovação do projeto 

de “Requalificação do Centro da Vila de Mira – 1.ª Fase”.----------------------------------------  

----- A proposta é do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------  

----- “Requalificação do Centro da Vila de Mira – 1.ª Fase” – aprovação de projeto, 

programa de concurso, caderno de encargos, plano de segurança e saúde e abertura 

de concurso público------------------------------------------------------------------------------------------  

----- No cumprimento do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Mira de 2014 

concluiu-se o projeto de execução da “Requalificação do Centro da Vila de Mira – 1.ª 

Fase”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Este projeto contempla a execução do arranjo do centro da Vila de Mira dando 

prioridade ao tráfego pedonal e à criação de espaços de permanência descontraída 

para as populações residentes e visitantes. Para tal será executado o reordenamento 

dos eixos das vias e do estacionamento automóvel e instalação de mobiliário urbano. -  

----- Será executada pavimentação de passeios, faixa de rodagem em granito e 

calcário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Os trabalhos incluídos estão descriminados no mapa de medição e serão 

executados de acordo com as peças do procedimento.-------------------------------------------  
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----- O preço base desta empreitada é de 283.018,00€ (duzentos e oitenta e três mil e 

dezoito euros), a acrescer de IVA, e tem um prazo de execução de 210 dias. -------------  

----- Face ao valor e considerando que a contratação em causa está abrangida pelas 

normas constantes no Código de Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, solicita-se, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 

1 do art.º 16.º e no art.º 18.º, ambos do CCP, autorização, para se adotar o “concurso 

público”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Para efeitos de aprovação, acompanham a presente proposta o programa de 

concurso, caderno de encargos, memória descritiva, plano de segurança e saúde, 

mapa de medições e peças desenhadas; -------------------------------------------------------------  

----- Tornando-se necessário, nos termos do disposto do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, proceder à nomeação do júri com as 

competências definidas no n.º 1 do artigo 69.º do CCP, submete-se à consideração 

superior a seguinte proposta de constituição: --------------------------------------------------------  

----- Presidente – Rui Silva, Eng.º------------------------------------------------------------------------  

----- 1º Vogal efetivo – Helder Marçal, Arq.º-----------------------------------------------------------  

----- 2º Vogal efetivo – Anabela Ferreiro ---------------------------------------------------------------  

----- 1.º Suplente – Filomena Brito -----------------------------------------------------------------------  

----- 2.º Suplente – Ângelo Lopes, Dr. ------------------------------------------------------------------  

----- Importa ainda, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 

de janeiro, na sua atual redação, para além das competências que estão atribuídas 

por Lei ao Júri do procedimento, cabe ao órgão competente para a decisão de 

contratar, se assim o entender, delegar as seguintes competências: -------------------------  

----- delegar competência no Júri para, nos termos do n.º 3 do artigo 50.º, prestar 

esclarecimentos necessários à boa compreensão das peças do procedimento 

solicitados pelos interessados; ---------------------------------------------------------------------------  

----- delegar competência no júri para, nos termos do n.º 5 do artigo 61.º, se pronunciar 

sobre os erros e omissões identificados pelos interessados; ------------------------------------  

----- delegar competência no júri para, nos termos do artigo 64.º, a prorrogação do 

prazo para apresentação das propostas se tal se verificar necessário;-----------------------  



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 
Ata da Reunião Ordinária de 12/08/2014 

Página 31 de 40 
 

----- delegar competência para, nos termos do n.º 6 do artigo 68.º, designar peritos ou 

consultores para apoiarem o júri do procedimento no exercício das suas funções; -------  

----- delegar competência no júri para, nos termos do n.º 3 do artigo 71.º, decidir sobre 

o prazo adequado a prestar esclarecimentos justificativos relativos aos elementos das 

propostas, quando as propostas forem excluídas com fundamento de nelas constarem 

um preço anormalmente baixo.---------------------------------------------------------------------------  

----- Assim, ao abrigo das competências materiais dispostas na alínea f) do art.º 33.º, 

do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, PROPONHO a aprovação do 

respetivo projeto, programa de concurso, caderno de encargos e plano de segurança e 

saúde.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De acordo com o definido na alínea b) do n.º 1 do art.º 16, do Código dos 

Contratos Públicos, PROPONHO ainda a abertura de concurso público para a 

execução desta empreitada.”------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que apresentou o Arq.º Hélder Marçal como 

o principal autor do projeto de Requalificação do Centro da Vila de Mira, tendo-o 

convidado a fazer uma pequena apresentação do mesmo.--------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Arq.º Hélder Marçal, da UGU, que começou por apresentar os 

principais objetivos do projeto, nomeadamente: reorganizar o trânsito, o 

estacionamento ao longo da Avenida, o cruzamento junto ao banco Millenium, bem 

como nas duas transversais à Avenida, junto à Casa da Criança e ao Museu do 

Terrritório, para que o trânsito aí passasse a circular apenas num sentido e eliminar o 

cruzamento junto à Casa do Povo. Em suma, reogranizar o trânsito, melhorar a sua 

fluidez, bem como o respetivo estacionamento, e devolver o centro da Vila à 

população e à circulação pedonal.-----------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que na área entre o Museu do Território e a Casa do Povo iria ser 

criada uma nova praça, de modo a permitir a permanência de pessoas, 

proporcionando condições para um maior convívio, numa área onde o passeio era 

diminuto e, mesmo assim, onde se estacionava abusivamente.--------------------------------  

----- Quanto ao cruzamento junto à Casa do Povo, explicou que seria criada uma 

pequena rotunda, para organizar o transito e permitir a ligação à Lagoa e à Praia de 

Mira. Junto ao Millenium seria também criada outra rotunda, galgável, semelhante à 
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que tinha sido feita na Praia de Mira, apenas com desenho a nível de pavimento, para 

que os pesados pudessem circular.---------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que, ao longo do percurso, passaria a existir apenas uma faixa de 

rodagem em cada sentido, de modo a não permitir o estacionamento em “segunda fila” 

e a propiciar uma redução na velocidade do tráfego automóvel. -------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. João Reigota que disse que já tinha manifestado a 

sua opinião sobre a matéria na última reunião de Câmara, reconheceu e aceitou as 

razões aludidas para justificar a intervenção. No entanto, acrescentou que não “via” 

uma praça junto ao Museu e apesar da tentativa e da capacidade do arquiteto Helder, 

não achava que o projeto pudesse resultar, de forma prática e estética, nem conseguia 

imaginar a Avenida reduzida a duas faixas de rodagem. Compreendeu que o 

Executivo tinha que fazer alguma coisa, mas podia estar a comprometer seriamente o 

futuro, onerando até a Câmara em situações pouco produtivas. -------------------------------  

----- Quanto à Festa de S. Tomé, anuiu com a sua realização junto à Biblioteca, onde 

já tinha decorrido anteriormente e recordou que aquela praça tinha sido calcetada 

durante um dos Executivo a que tinha presidido e cujo projeto vinha do tempo do seu 

antecessor, Sr. Rocha de Almeida. No entanto manifestou com veemência a sua 

discordância em relação à politização da situação, com a justificação de que era muito 

difícil chegar à Praia de Mira, que o comércio ficava altamente prejudicado, o que 

considerou uma falsa questão. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que era também uma questão de convicção as Festas serem feitas 

no sítio certo, tal como naquele ano, mas também na Avenida, de preferência desde a 

Câmara Municipal até ao “Copas”, o que beneficiaria o comércio.-----------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que perguntou se o Sr. Presidente tinha 

tido conhecimento de um projeto ou esboço relativo à requalificação da Avenida, onde 

também era integrada a requlificação dos antigos armazéns da Câmara. -------------------  

----- Em relação à proposta em discussão, perguntou onde se iria localizar a pista 

ciclo-pedonal e se tinha a mesma dimensão que a restante pista existente no 

concelho, ao que lhe foi dito que teria outra dimensão. -------------------------------------------  

----- Por fim perguntou se, com aquela requalificação, se resolvia o problema da Casa 

do Povo, ou não, tendo-lhe sido dito que sim.--------------------------------------------------------  
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----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Agostinho Silva que começou por dar os parabéns ao 

Arquiteto Hélder Marçal pela solução da rotunda junto à Casa do Povo, a qual 

classificou como uma ótima ideia, desde que fosse garantida a circulação de pesados.  

----- Mais disse que era positiva a existência de diferentes opiniões, que aquela 

Avenida, de alguma forma, era o centro da Vila e que se esperava, com aquela 

intervenção, que começasse a ter outro aspeto, outra ocupação do espaço, com 

comércio, animação, mais movimento e que não “morresse” quando os serviços 

públicos fechavam. Acrescentou que o facto de ter uma faixa de rodagem em cada 

sentido até faria reduzir a velociade, pelo que não via nisso inconveniente. ----------------  

----- Quanto ao corte da Avenida, por altura das Festas de S. Tomé, considerou que 

não quebrava o movimento na Praia de Mira, mas que não via necessidade nenhuma 

de a cortar, porque as pessoas ao passar na Avenida apercebiam-se do evento, era 

melhor do que terem que andar às voltas, e o centro continuava com a sua dignidade, 

bem como as Festas.----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que explicou que na última reunião tinha 

assumido que aquela intervenção era também uma forma de resolver a situação da 

Casa do Povo, embora não tivesse sido apenas isso a motivá-la, mas, ao intervir, iriam 

procurar resolver a situação que se arrastava há vários anos. ----------------------------------  

----- Acrescentou que era óbvio que todas as opiniões eram válidas e discutíveis, mas 

concretamente também não tinha percebido qual era o problema do projeto em si e 

perguntou ao Sr. Vereador Dr. João Reigota se a questão era a existência de uma só 

faixa de rodagem em cada sentido. ---------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à requalificação em si, explicou que tinha sido pedido ao Arquiteto Hélder 

que o projeto contemplasse: as novas regras de mobilidade intermodal, considerando 

vários tipos de mobilidade, com privilégio para a pedonal e cicável, também designada 

por “poluição zero”; a redução da velocidade do tráfego automóvel; a eliminação de 

barreira arquitetónicas; a modernidade do espaço, com recurso a novo mobiliário 

urbano e não esquecendo a vertente das novas tecnologias. -----------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. João Reigota que garantiu não ter dúvidas em relação 

à boa intenção e ao esforço que representava o projeto. O problema era que não 

acreditava que aquela intervenção resolvesse os problemas existentes e que 
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valorizasse a Avenida, tal como também não via a praça e os estacionamentos 

daquela forma.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO------------------  
----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA PASSES ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS, FORA 

DA ESCOLARIDADE MÍNIMA OBRIGATÓRIA PARA O ANO LETIVO 2014/2015-----------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
234/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 05 de agosto de 2014, no sentido da 

atribuição de subsídio para passes escolares a alunos carenciados, fora da 

escolaridade mínima obrigatória, para o ano letivo 2014/2015, nomeadamente dos 

jovens carenciados que frequentam a Obra do Frei Gil: João Luís Oliveira Ramadas, 

Elísio Pereira Lopes Carvalho, Hugo Miguel Nabo Rosa, Paulo Alexandre Cruz 

Carvalho e António José Nabo Rosa.-------------------------------------------------------------------  

----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA PASSES ESCOLARES A ALUNOS MATRICULADOS EM 

ESCOLAS FORA DO CONCELHO DE MIRA PARA O ANO LETIVO 2014/2015 ------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
235/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 05 de agosto de 2014, no sentido da 

atribuição de subsídio destinado ao pagamento de 50% do passe escolar de todos os 

alunos matriculados em cursos que não existem na Escola Sec/3 Dr.ª Maria Cândida, 

durante o ano letivo 2014/2015, ao abrigo do disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 

33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------  

----- ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO PARA OBRAS EM HABITAÇÃO/ PROCESSO AÇÃO 

SOCIAL N.º 71/2009 -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
236/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 05 de agosto de 2014, no sentido da 

atribuição de apoio para realização de obras na habitação, de modo a que esta 

apresente as condições necessárias de habitabilidade, no valor de 3.855,00€ (três mil 

oitocentos e cinquenta e cinco euros), ao abrigo da alínea a), do n.º 7, do artigo 1.º, e 

artigo 16.º nível IV e artigo 19.º do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos do Concelho de Mira, sendo este apoio pertinente para a melhoria da 

qualidade de vida da munícipe, ao abrigo do disposto na alínea v), do n.º 1, do artigo 

33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 
Ata da Reunião Ordinária de 12/08/2014 

Página 35 de 40 
 

----- PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE CONTADOR DE ÁGUA/ PROCESSO AÇÃO SOCIAL N.º 
16/2014----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
237/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 05 de agosto de 2014, no sentido da 

colocação de contador de água e isenção no pagamento do ramal (processo ação 

social n.º 16/2014), conforme disposto na alínea a) do artigo 15.º e n.º 1 nível V do 

artigo 16.º do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do Concelho 

de Mira, sendo este apoio pertinente para a melhoria da qualidade de vida da 

munícipe, ao abrigo do disposto na alínea v), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------  

----- APOIO ECONÓMICO DE EMERGÊNCIA – TOMADA DE CONHECIMENTO-------------------------  

----- A Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta n.º 238/2014, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 05 de agosto de 2014, relativa à atribuição de um apoio de 

emergência no valor de 54,45€ (cinquenta e quatro euros e quarenta e cinco 

cêntimos), ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 8.º e do n.º 2 

do artigo 11.º, do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do 

Concelho de Mira, conjugado com a alínea v) do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------------  

----- ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO A MUNÍCIPE CARENCIADA/ PROCESSO AÇÃO 

SOCIAL N.º 12/2011 -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
239/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 05 de agosto de 2014, no sentido da 

atribuição de um apoio eventual, no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros) para 

pagamento de despesas essenciais do agregado familiar (processo ação social n.º 

12/2011), conforme o disposto no n.º 3 do artigo 1.º, do artigo 6.º e 7.º do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do Concelho de Mira, sendo 

este apoio pertinente para a melhoria da qualidade de vida do agregado familiar, ao 

abrigo do disposto na alínea v), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 4.º CONCURSO DE PINTURA AO VIVO “PINTAR A PRAIA DE MIRA’14 -------------------------  
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----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
240/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 06 de agosto de 2014, no sentido da 

assunção das despesas inerentes à atribuição dos prémios aos 1.º, 2.º e 3.º 

classificados no 4.º Concurso de Pintura ao Vivo “Pintar a Praia de Mira’14”, no valor 

de 500,00€ (quinhentos euros), a realizar na Praia de Mira, no dia 20 de setembro de 

2014, conforme o previsto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- TOURING CLUB PRAIA DE MIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO POR CONTA DO SUBSÍDIO 

ANUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
241/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 08 de agosto de 2014, no sentido da 

atribuição de um apoio ao Touring Club da Praia de Mira, no valor de 1.500,00€ (mil e 

quinhentos euros), por conta do subsídio anual, ao abrigo das disposições previstas na 

alínea o) e u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que perguntou para quando estavam 

previstos os critérios de atribuição de subsídios às associações. Reconheceu que 

existiam critérios definidos anteriormente, embora com algumas deficiências. No 

entanto, várias associações tinham recebido por conta do ano anterior, pelo que era 

crucial saber com o que podiam contar, ao que o Sr. Presidente da Câmara respondeu 

que, em princípio, em setembro estaria tudo resolvido. -------------------------------------------  

------DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E 

AMBIENTE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- ALTERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA – CORTE DE ESTRADA – FESTA DA NOSSA 

SENHORA DO AMPARO – LENTISQUEIRA -----------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
242/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 04 de agosto de 2014, no sentido da 

autorização da alteração temporária de circulação rodoviária na Letisqueira, solicitada 

pela a Associação Cultural e Desportiva da Lentisqueira, entidade organizadora das 

“Festas em honra da Nossa Senhora do Amparo – 2014”: ---------------------------------------  

----- 14 a 16 de agosto, Rua da Ecola e Rua 25 de Abril, para montagem e 

desmontagem de equipamento e decoração do espaço envolvente;--------------------------  
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----- 15 de agosto, Rua Professor António Coentrão, Rua da Capela, Travessa da 

Capela, Rua Professor Fernando Regateiro e Rua Padre Horácio, das 17h00 às 

19h00, para a realização da procissão em honra da Nossa Senhora do Amparo.---------  

----- RATIFICAÇÃO DO ATO – ALTERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA – CORTE DE 

ESTRADA – FESTAS EM HONRA DE S. MIGUEL ARCANJO – PRESA ---------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
243/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 04 de agosto de 2014, no sentido da 

ratificação, ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, do despacho proferido em 04 de agosto de 2014 que 

autorizou a alteração temporária de circulação rodoviária na Presa, solicitada pela 

Fábrica da Igreja Paroquial de Mira, entidade organizadora das “Festas em honra de 

S. Miguel Arcanjo – 2014”, de forma a permitir a montagem e desmontagem de 

estruturas de apoio e a decoração do espaço envolvente: ---------------------------------------  

----- 07 a 13 de agosto, das 20h00 às 07h00; --------------------------------------------------------  

----- 10 de agosto, das 12h00 às 07h00; ---------------------------------------------------------------  

----- 11 de agosto, das 14h00 às 07h00; ---------------------------------------------------------------  

----- Rua Direita, desde a Rua Bernardino Machado até ao cruzamento com a Rua dos 

Barrocos; Rua Bernardino Machado, desde o cruzamento com a Rua Casal Sobreiro 

em direção à Presa; Rua da Escola e Rua do Canto.----------------------------------------------  

----- 11 de agosto, Rua do Campo, das 14h00 às 20h00, trânsito condicionado com 

vista à redução da velocidade de circulação rodoviária.-------------------------------------------  

----- RATIFICAÇÃO DO ATO – ALTERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA – CORTE DE 

ESTRADA – FESTA DA NOSSA SENHORA DO CARMO – SEIXO ---------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
244/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 01 de agosto de 2014, no sentido da 

ratificação, ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, do despacho proferido em 01 de agosto de 2014 que 

autorizou a alteração temporária de circulação rodoviária no Seixo, solicitada pela 

Fábrica da Igreja Paroquial do Seixo, entidade organizadora das “Festas em honra da 

N.ª Sr.ª do Carmo – 2014”:---------------------------------------------------------------------------------  
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----- 9 a 18 de agosto, Rua Manuel Figueiras, para montagem e desmontagem de 

equipamento; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 10 de agosto, Rua dos Moliceiros, Rua Cónego Zagalo, Rua do Cemitério, Rua 

dos Romeiros, Rua Padre José da Graça, Rua Professor Ramos, Rua dos Claros, das 

14h30 às 17h30, para a realização de uma prova de ciclismo;----------------------------------  

----- 14 de agosto, Rua Padre S. Miguel, Rua dos Libórios, Rua Professor Ramos, das 

21h30 às 22h30, para a realização da procissão das velas; -------------------------------------  

----- 15 de agosto, Rua Padre S. Miguel, das 11h00 às 12h30, para a realização da 

procissão em honra da N.ª Sr.ª do Carmo.------------------------------------------------------------  

----- ATRIBUIÇÃO DE VERBA À ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE CARINHO – CONTRATAÇÃO NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA CEI+--------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
245/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, no sentido da 

atribuição de uma verba à Associação Abrigo do Carinho, no montante de 1.730,00€ 

(mil setecentos e trinta euros), destinado a custear as despesas inerentes à 

contratação de uma pessoa, no âmbito do programa CEI+. -------------------------------------  

----- ALTERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA – CORTE DE ESTRADA – FESTAS EM HONRA 

DA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM – LEITÕES------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
246/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, no sentido da 

autorização da alteração temporária de circulação rodoviária nos Leitões, solicitada 

pelo Sr. Manuel dos Santos Ramos, pertencente à entidade organizadora das “Festas 

em honra da Nossa Senhora da Boa Viagem – 2014”: --------------------------------------------  

----- 15 a 19 de agosto, Rua Nossa Sra. Boa Viagem, para montagem e desmontagem 

de equipamento e decoração do espaço envolvente; ----------------------------------------------  

----- 17 de agosto, Rua N.ª Sr.ª da Boa Viagem, Via do Infante D. Pedro, Rua das 

Brejeiras, Rua do Comércio, das 17h30 às 18h30, para a realização da procissão em 

honra da N.ª Sr.ª da Boa Viagem. -----------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi autorizado, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 29.º, do Decreto-Lei 

n.º 124/2006, de 28 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de 

janeiro, o lançamento de fogo de artifício no dia 17 de agosto. ---------------------------------  
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----- INTERRUPÇÃO DA CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA O 

LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFÍCIO – ERMIDA --------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
247/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, no sentido da 

autorização da interrupção temporária de circulação rodoviária na Ermida, solicitada 

pelo Centro Popular de Trabalhadores, entidade organizadora das “Festas em Honra 

da Nossa Senhora do Ó – 2014”: ------------------------------------------------------------------------  

----- 24 de agosto, Largo D. Maria do Rosário, Rua da Estrada Nova (Estrada Nacional 

109), numa das vias, sentido Norte, e Rua de Baixo para a realização da procissão em 

honra da Nossa Senhora do Ó, das 16h30 às 18h30; ---------------------------------------------  

----- 22 a 24 de agosto, Rua do Montalvo, parte da faixa de rodagem para montagem e 

desmontagem de equipamento; --------------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi autorizado, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 29.º, do Decreto-Lei 

n.º 124/2006, de 28 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de 

janeiro, o lançamento de fogo de artifício nos dias 22, 23 e 24 de agosto. ------------------  

----- ALTERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA – CORTE DE ESTRADA – FESTAS EM HONRA 

DO SENHOR DOS AFLITOS – BARRA DE MIRA -----------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
248/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014, no sentido da 

autorização da alteração temporária da circulação rodoviária na Barra de Mira, 

solicitada pelo Grupo Folclórico do Poço da Cruz, entidade organizadora das “Festas 

em honra do Sr. dos Aflitos – 2014”: --------------------------------------------------------------------  

----- 23 de agosto, corte de trânsito parcial, na Rua Principal, entre as 21h00 e as 

21h45, para a realização da procissão das velas;---------------------------------------------------  

----- 24 de agosto, na Rua Principal, entre o cruzamento da Praia do Poço da Cruz e o 

cruzamento junto ao Cais do Areão, entre as 16h20 e as 18h20, para a realização da 

procissão em honra do Sr. dos Aflitos. -----------------------------------------------------------------  

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

----- E, não havendo mais nada a tratar, pelo Sr. Presidente da Câmara, foi declarada 

encerrada a reunião, sendo 11h10, tendo sido aprovada, por unanimidade, a minuta 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 
Ata da Reunião Ordinária de 12/08/2014 

Página 40 de 40 
 

da respetiva ata, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 57.º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------  

----- E, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Paula Sofia dos Santos Arrais, 

na qualidade de secretária, redigi. -----------------------------------------------------------------------  

 

_______________________________________________ 

(Presidente: Raul José Rei Soares de Almeida, Dr.) 

 

______________________________________________ 

(Secretária: Paula Sofia dos Santos Arrais, Dr.ª) 

 


