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                                                 ATA N.º 5/2012 

        ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

        ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRA,  

        REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO   

        DE 2012: ------------------------------------------------  

------ Aos dezanove dias do mês de novembro, do ano de dois mil e doze, nesta Vila de Mira, no 

salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Mira, em 

sessão extraordinária presidida pelo deputado municipal Fernando de Jesus Regateiro, 

coadjuvado pelos deputados municipais Calisto de Oliveira Coquim e Sara Raquel Santos 

Fresco, respetivamente, Primeiro Secretário e Segunda Secretária.------------------------------------

-----Estiveram presentes os seguintes deputados municipais: Manuel José Sousa Santos Frade, 

Maria Leonor C. Reigota T. Borralho, Juan António Figueiredo Apolinário, Paulo Jorge Santos 

Grego, José Carlos Garrucho, Narciso Patrão António, Maria da Conceição Oliveira, Vera Lúcia 

de Jesus Manco, Pedro Nunes, Carlos Jorge Santos Nora, Ricardo Jorge Mendes Costa, Zelia 

Domingues Morais, Joaquim Manuel H. Sousa Pinto, Maria Fernanda Costa Batista, João Maria 

Nogueira, Pedro Jorge Morais Laranjeiro, Sr. António Cardoso Alberto, Carlos Alberto dos 

Santos Milheirão e Gabriel Pinho.---------------------------------------------------------------------------

------Faltaram à sessão os deputados municipais: Albano Manuel Rocha Lourenço, Ana Maria 

Barreto Dias e Manuel Carlos Brites Monteiro.-----------------------------------------------------------

------HORA DE ABERTURA: Às vinte horas e cinquenta minutos, constatada a existência de 

quórum, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou aberta a sessão, tendo 

referido que não iria haver período de antes da ordem do dia. De seguida, concedeu a palavra ao 
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primeiro secretário da mesa da Assembleia, Calisto Coquim, para a leitura de um comunicado 

da Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território (UTRAT). ---------------- 

------ Calisto Coquim, no uso da palavra, iniciou a sua intervenção, justificando a falta, do 

membro da Assembleia Sr. Albano Lourenço. Seguidamente, procedeu à comunicação 

resumida, da proposta da UTRAT, sobre a reorganização administrativa do território e cujo 

documento esclarecia que o concelho de Mira, não iria perder nenhuma Freguesia, não se tendo 

a Assembleia Municipal de Mira manifestado. Tal facto não corresponderia à verdade, pois na 

realidade, a Assembleia mostrou-se totalmente contra o mapa de freguesias. Contudo, 

congratulou-se, com a manutenção das quatro freguesias, existentes no concelho de Mira.-------- 

-----Seguidamente o Presidente da Mesa da Assembleia determinou que se passasse ao 

período da ordem do dia.-------------------------------------------------------------------------------------

------PERÍODO DA “ ORDEM DO DIA”--------------------------------------------------------------- 

------PONTO UM: Tomada de conhecimento de pronúncia no âmbito da Reforma 

Judiciária (encerramento do Tribunal de Mira), nos termos das alíneas o) e q) do nº. 1 do 

artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na atual redação.----------------------------------

------Calisto Coquim, procedeu à leitura da posição da Assembleia Municipal, a qual se 

transcreve na íntegra:------------------------------------------------------------------------------------------

------ POSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRA----------------------------------------- 

------ A Assembleia Municipal de Mira reunida em Assembleia Extraordinária a 19 de 

novembro de 2012, tomou conhecimento da posição da Câmara Municipal, junto do Governo, 

no que respeita à proposta de alteração do mapa judiciário.------------------------------------------- 
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------ Em sequência, e dada a gravidade da situação gerada pela proposta, a Assembleia 

Municipal decidiu tomar a seguinte posição: -------------------------------------------------------------

------ Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 1 – A proposta de reorganização do mapa judiciário não contempla a manutenção do 

Tribunal de Mira;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 2 – A manutenção desta posição pelo Governo não teve em consideração a posição 

unânime da Assembleia Municipal de Mira, justificadamente contrária a esta proposta, tomada 

em 29 de Fevereiro de 2012;--------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3 – O Governo não considerou na proposta os argumentos contrários apresentados pela 

Câmara Municipal de Mira demonstrando que, pelos critérios usados para determinar a 

extinção de um Tribunal, estão reunidas as condições para a manutenção do Tribunal de Mira.- 

Assim, e no uso dos direitos e deveres legalmente estabelecidos e na exigência integral e 

universal do cumprimento das leis da República, a Assembleia Municipal:-------------------------- 

a)Repudia a proposta de extinção do Tribunal de Mira, por limitar gravemente o acesso à 

justiça, dos cidadãos de Mira:------------------------------------------------------------------------------- 

------ b) Considera a proposta do Governo um abuso de posição dominante;------------------------ 

------ c) Confia ao Presidente da Câmara Municipal a defesa intransigente das posições 

assumidas nesta tomada de posição junto dos órgãos da Administração Central.------------------- 

------O Presidente da Assembleia.--------------------------------------------------------------------------- 

------Mais referiu, o envio de um ofício dirigido à Senhora Ministra da Justiça, tendo também 

procedido à sua leitura da qual se transcreve:--------------------------------------------------------

------“O Município de Mira vem por este meio manifestar o seu mais profundo 

desapontamento e revolta em face do teor dos documentos apresentados pois os 
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mesmos, incompreensível e injustificadamente, continuam a propor e prever o 

encerramento do Tribunal de Mira. O Município de Mira tem insistentemente 

apresentado argumentos suficientemente fortes e coerentes que de forma cabal 

desmontam” a tese arquitetada pelo Ministério da Justiça para encerrar de forma 

arbitrária e aleatória o Tribunal de Mira. O Ministério da Justiça nunca contestou os 

argumentos por nós aduzidos, aliás nem contestou, nem negou, nem se dignou 

responder às nossas missivas!-----------------------------------------------------------------------------------  

------Segundo os critérios definidos “à medida” (e que são perfeitamente absurdos e 

desprovidos de sentido) pelo próprio Ministério da Justiça, a Câmara Municipal de 

Mira provou que não é justificável o encerramento do Tribunal. Seja em termos de 

custos (edifício municipal cedido sem renda), seja em termos de processos ou seja em 

termos de distância (para a Figueira da Foz são mais de 40km e sem transportes 

públicos de grande parte do concelho)… a tudo isto o Ministério nunca se opôs ou 

contrapôs. Sempre ignorou as participações feitas em sede própria pelo Município de 

Mira! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Assim:------------------------------------------------------------------------------------------- 

------1 – Rejeitamos de forma veemente o encerramento do Tribunal de Mira;------------- 

------ 2 – Rejeitamos que as agora denominadas “secções de proximidade”, que serão 

locais de atendimento ao público possam ser a solução;--------------------------------------- 

------ 3 – Recusamos ceder instalações para esse fim;------------------------------------------ 
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------ 4 – Rejeitamos que a existência dos Julgados de Paz possam ser um motivo para o 

encerramento do Tribunal, pois se assim for, e tal como já foi deliberados nos Órgãos 

Municipais e comunicado a V. Exª, o Município de Mira pondera a renúncia ao 

protocolo celebrado;-------------------------------------------------------------------------------- 

------ 5 – Solicitamos que nos seja dada resposta formal aos argumentos de contestação 

à fundamentação para o encerramento do Tribunal de Mira, de acordo com o estudo 

para a reforma do sistema judiciário;------------------------------------------------------------ 

------ 6 – Solicitamos o agendamento de uma reunião com a Sr. Ministra, mas que a 

mesma, até pelo respeito institucional que devem merecer os eleitos locais, seja 

efetivamente realizada com a presença da Sr. Ministra ou do Secretario de Estado e 

não com qualquer membro do seu gabinete.”--------------------------------------------------- 

------Com os melhores cumprimentos------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Câmara Municipal de Mira---------------------------------------------- 

----- Ainda sobre aquele assunto, disse já ter o Município de Mira recebido confirmação relativa 

à marcação de uma reunião com a Ministra da Justiça, agendada para o dia vinte de Novembro, 

do corrente ano.------------------------------------------------------------------------------------------------

------Em seguida, o Presidente da Câmara, no uso da palavra, iniciou a sua intervenção, 

cumprimentando todos os presentes. Aproveitou o momento, para tecer algumas considerações, 

sobre a nova versão do mapa judiciário e acrescentou que as perspetivas, para a manutenção do 

Tribunal de Mira, eram cada vez menos animadoras, com a penalização de todos os utentes e 

habitantes da região. Não quis repetir, as palavras do primeiro secretário da mesa da Assembleia 

Calisto Coquim, mas acrescentou que o Município de Mira envidou esforços, ao mais alto nível, 
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no sentido de manter em funcionamento o Tribunal de Mira, rejeitando sempre os argumentos 

falaciosos do Ministério da Justiça.------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida, o Presidente da Mesa da Assembleia solicitou a todos os representantes dos 

grupos municipais, para apresentarem as suas moções.--------------------------------------------------

------José Garrucho (MAR), no uso da palavra, iniciou a sua intervenção manifestando total 

desacordo, em nome do grupo municipal do MAR, pelo eventual encerramento do Tribunal de 

Mira, reforçando que em tempos, aquela situação já tinha acontecido. Referiu que, no seu 

entender, aquele processo tinha sido “razoavelmente mal gerido” desde o seu início, apesar de 

ter sido aprovada, em sessão de Assembleia, uma moção de censura contra tal encerramento. 

Por outro lado, considerou que o Executivo Municipal geriu aquele assunto de forma político-

partidária, associou e convocou manifestações de interesse que serviram, na sua ótica, para 

fragilizar todo aquele processo. Questionou também a forma como o Executivo Municipal deu 

conhecimento da tomada de posição à Assembleia Municipal, sem que antes tivesse ouvido a 

posição dos grupos municipais. Acrescentou ainda que as retaliações que o Executivo lançou ao 

Ministério da Justiça, eram reveladoras de alguma fragilidade, dado que continham algum tipo 

de ameaça que poderia, eventualmente, ser mal interpretada.------------------------------------------- 

------ José Frade (PSD), no uso da palavra, começou por dizer que a posição do grupo 

municipal do PSD, em relação ao eventual encerramento do Tribunal de Mira, se mantinha 

inalterada, ou seja, contra o encerramento, o que não significava, uma paragem na intervenção 

política e pessoal. Acrescentou que o grupo municipal do PSD tinha feito diligências junto de 

diversas entidades, a quem de direito e no âmbito das suas competências, no sentido de 

manifestar a sua posição e, se possível, tentar contornar a situação. Mais disse que os pontos três 

e quatro do ofício enviado ao Ministério da Justiça, datado de vinte e nove de outubro, de dois 
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mil e doze, deviam, efetivamente, ser ponderados e medidos, dada a gravidade da situação. Mais 

esclareceu que o Presidente da Câmara tinha a responsabilidade na gestão de todo o processo, 

apelando, daquele modo, à sua capacidade de negociação. Para finalizar, alertou os presentes 

para o estatuto da oposição, para que no futuro passem a ser consultados e ouvidos, em virtude 

de, até ao momento, tal situação não se ter verificado.---------------------------------------------------

------Paulo Grego (PS), no uso da palavra, disse que a posição assumida pelo Grupo Municipal 

do PS se mantinha, estando inteiramente de acordo com a posição do Executivo Municipal. 

Relativamente à intervenção de José Garrucho, esclareceu que a manifestação realizada contra o 

encerramento do Tribunal de Mira, foi convocada pela Juventude Socialista de Mira e não viu 

qualquer inconveniente em que o Município de Mira tivesse estado presente. No que dizia 

respeito à intervenção de José Frade, sublinhou que a bancada do PS e do MAR também não 

foram auscultadas no âmbito da pronúncia sobre o eventual encerramento do Tribunal de Mira, 

não compreendendo pois tal atitude. Reforçou ainda que, se todos os grupos municipais 

tivessem estado presentes na manifestação, possivelmente o resultado teria sido diferente. Ainda 

sobre a intervenção de José Frade e relativamente à possibilidade do concelho de Mira poder vir 

a perder a comarca para os vizinhos concelhos de Vagos ou Cantanhede, disse que tal seria 

impensável, representando um retrocesso, uma derrota naquele processo negocial.-----------------

------O Presidente da Mesa da Assembleia, no uso da palavra e referindo-se às intervenções 

anteriores, concluiu que todas eram unânimes, no que dizia respeito ao eventual encerramento 

do Tribunal de Mira. Aproveitou aquele momento solene para manifestar a sua opinião, dizendo 

que concordava parcialmente com algumas intervenções e que, num momento em que estava em 

causa a manutenção de um serviço de interesse público, todos deveriam estar unidos na luta pelo 

mesmo objetivo. Felicitou a bancada do PSD pelos contatos efetuados junto das entidades 
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competentes, no sentido de influenciar positivamente a manutenção do Tribunal, se bem que de 

uma forma discreta. Considerou precoce a ideia de que, perder o Tribunal seria um fato 

consumado, mas também não estava de acordo que se ficasse à espera da decisão do Conselho 

de Ministros, pelo que, até lá, era necessária diplomacia e capacidade negocial da parte do 

Executivo. Mais sugeriu que, na delegação que o Executivo nomeou para gerir aquele assunto, 

seria bom integrar também membros da bancada de outros partidos como, por exemplo, do 

PSD. Por último, sugeriu à Assembleia duas possibilidades de resolução da situação do 

Tribunal: ou sufragava-se a proposta do Executivo ou propunha-se outra naquela Assembleia, 

deixando a decisão ao critério dos deputados presentes.-------------------------------------------------

------Juan António (PSD), no uso da palavra e tendo em consideração o ofício enviado do 

Gabinete do Presidente ao Ministério da Justiça, em vinte e nove de outubro de dois mil e doze, 

concluíu que nada podia ser feito, uma vez que o Executivo já tinha tomado a sua posição. 

Sugeriu que aquele assunto fosse votado à consideração e, em conjunto, se elaborasse uma 

moção, com teor diferente.-----------------------------------------------------------------------------------

------José Garrucho (MAR), novamente no uso da palavra, considerou que, tanto a Câmara 

Municipal como a Assembleia Municipal, sendo órgãos distintos, poderiam reforçar o poder de 

negociação, através de uma tomada de posição consensual e objetiva deliberada em Assembleia, 

servindo, daquele modo, para reforçar o poder negocial do Presidente da Câmara, acreditando 

que tal ação fosse bastante positiva. Relativamente ao conteúdo do ofício em questão, disse que 

existiam dois pontos que lhe suscitaram dúvidas, nomeadamente os pontos três e quatro. Referiu 

que, só excecionalmente, deveriam ser usados, caso as negociações resultassem em 

desvantagem para o concelho de Mira, adotando então uma postura mais rígida.--------------------

------Carlos Milheirão (PS), na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, 
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no uso da palavra, manifestou a sua concordância parcial com o que o foi dito anteriormente, 

sendo a sua intervenção feita a título particular. Ironizou sobre o momento, comparando a 

situação do Tribunal de Mira com outras ocorridas há anos atrás, como o caso do Campo de 

Golfe de Mira, em que os governantes da altura adotaram também uma postura intransigente, 

não cedendo às pretensões do Município. Por isso, lançou um desafio ao Executivo Municipal, 

para que intentasse uma ação de despejo contra o Ministério da Justiça, visando o despejo do 

Tribunal de Mira, uma vez que seria previsível o seu encerramento.-----------------------------------

------O Presidente da Mesa da Assembleia, no uso da palavra, e referindo-se à intervenção de 

Carlos Milheirão, esclareceu que o Executivo ponderaria a exequibilidade da proposta. Mais 

solicitou aos presentes que fossem suspensos os trabalhos por um curto período de tempo, no 

sentido de ser elaborada uma proposta consensual sobre aquele ponto. Seguidamente, deu a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira.------------------------------------------------ 

------O Presidente da Câmara Municipal aproveitou o momento para agradecer o esforço de 

todos os presentes que tinham colaborado na luta contra o encerramento do Tribunal de Mira. E, 

quanto às intervenções efetuadas, nomeadamente por José Garrucho, considerou as mesmas, 

como sendo de cariz político, uma vez que, no seu entender, serviram para atacar o Executivo, 

considerando as mesmas como “inqualificáveis”. Quanto à presença de José Garrucho nas 

manifestações convocadas pela JS contra o encerramento do Tribunal de Mira, afirmou nunca o 

ter visto, bem como noutras lutas, onde a presença de todos seria bem-vinda, como foi o caso da 

visita do Bastonário da Ordem dos Advogados, a Mira.-------------------------------------------------  

------Relativamente à intervenção de José Frade, lamentou a sua intervenção, na medida em que 

foi dito que toda a responsabilidade estaria nas mãos do Presidente da Câmara, o que não era 

verdade, dado que, quem tinha o poder para decidir era o Governo. Mais acrescentou que 
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pertencer à comarca de Cantanhede ou Vagos seria, naquele momento, insensato, representando 

um retrocesso em todo o processo.--------------------------------------------------------------------------

------O Vereador Miguel Grego, no uso da palavra e tendo como objetivo esclarecer os 

presentes quanto às declarações anteriormente proferidas, manifestou a sua discordância:------ 

------ 1.Dizer que “o processo do Tribunal tinha sido mal gerido”, não estava correto, dado que o 

Executivo Municipal fez tudo o que estava ao seu alcance, no sentido de lutar pela manutenção 

do referido Tribunal. Referiu ainda que, se não foi feito mais nada, tal deveu-se à indiferença e 

arrogância dos governantes, que nunca se mostraram dispostos a dialogar.---------------------------

----- 2.Quanto aos Julgados de Paz, disse que os presentes talvez não tivessem lido bem o 

documento, uma vez que, o que estava escrito, não seria a intenção de encerrar os Julgados de 

Paz, mas sim mantê-los, caso a Ministra da Justiça mantivesse a sua posição inicial. 

Seguidamente, deu a conhecer dados relativos à entrada de processos nos Julgados de Paz, 

salientando o facto de representarem já um valor elevado, enaltecendo as vantagens para os 

munícipes, bem como as obrigações e exigências para a sua manutenção serem cada vez 

maiores. Prosseguindo, disse que o número de processos do Tribunal de Mira seria, naquele 

momento, superior ao de Cantanhede e de Vagos, não compreendendo a relutância da Ministra 

da Justiça em manter o Tribunal aberto, pelos constrangimentos que o encerramento poderia vir 

a provocar para os utentes.-----------------------------------------------------------------------------------

------José Garrucho (MAR), autorizado a intervir na defesa da honra, disse que a sua 

intervenção anterior tinha sido dirigida ao Executivo Municipal e não à figura do Presidente da 

Câmara, pessoa por quem tinha um elevado respeito e consideração, bem como por todos os 

membros ali presentes, não compreendendo a reação do edil. Acrescentou ainda, que a posição 

assumida pelo MAR, deveria ser vista como uma ajuda e não um ataque ao Executivo. -----------
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------Quanto ao facto, do processo do Tribunal de Mira, ter sido mal gerido, considerou que sim, 

pois só naquele momento, o Executivo trouxera para a Assembleia fundamentos novos, para que 

pudessem ser debatidos e apreciados. Lamentou o facto do Executivo não ter tido, na altura, a 

iniciativa de promover a manifestação contra o encerramento do referido Tribunal, limitando-se 

a associar-se ao movimento da JS. Sublinhou que o MAR não tinha que dar conhecimento a 

ninguém das suas atividades, bem como da sua presença em eventos da vida política, sempre 

que o nome de Mira estivesse em causa.-------------------------------------------------------------------

------ José Frade (PSD), no uso da palavra, disse que a exposição do Executivo também tinha 

muitos equívocos, quando se referiu, ao facto do Presidente da Câmara ter dito que ele seria o 

principal responsável pela condução das negociações, sobre a manutenção do Tribunal de Mira. 

De facto, apenas quis dizer que o Presidente da Câmara seria o interlocutor, único e válido, que 

o Município de Mira possuía para aquele efeito. Outra questão que considerou como equívoco, 

foi a relacionada com o facto do Concelho de Mira vir a perder a comarca para outros 

concelhos, sem que antes se tivessem esgotado todas as possibilidades de negociação. Reiterou 

que se deviam estudar todas as possibilidades, apresentando fundamentos muito fortes e 

convincentes, para que o Tribunal não fosse encerrado. Comentou que “só depois do veredito 

final é que se partiria para outra fase”. Por último, sugeriu ao Presidente da Mesa que elaborasse 

a proposta final, para apresentar ao Ministério da Justiça, em vez de cada bancada elaborar a 

sua.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa da Assembleia, no uso da palavra, declarou aceitar a proposta, 

remetendo para o final da sessão, a sua redação. De seguida solicitou que se passasse ao ponto 

dois da ordem de trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------

------ PONTO DOIS: Tomada de conhecimento da proposta da Câmara Municipal relativa 
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à aprovação da alteração ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas do Município de Mira – Lei nº 54/2008, de 04 de setembro.-----------------------------

------O Presidente da Câmara, no uso da palavra, disse que aquele ponto apenas tinha, como 

objetivo, proceder à sua alteração, uma vez que se encontrava desatualizado, não contemplando 

todas as unidades orgânicas e respetivos dirigentes.------------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa da Assembleia, concedeu a palavra, à bancada do MAR.------------

------Joaquim Pinto (MAR), no uso da palavra, congratulou-se com aquela medida, uma vez 

que seria estendida a todos os serviços da autarquia, servindo a mesma como medida preventiva 

e de controlo.---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Frade (PSD), no uso da palavra, também se congratulou pelo facto de o Executivo 

ter trazido para aquela Assembleia, a proposta em questão. Aproveitou o momento, para fazer 

uma declaração para a ata daquela Assembleia, que se transcreve:-------------------------------------

-------“Manifestar a nossa preocupação e surpresa, tendo em conta a carta ética para a 

administração pública como é dito e nos é apresentado. Da leitura do “Anexo A” não podemos 

deixar de evidenciar alguns pontos que consideramos graves na situação atual referindo 

apenas a situações de riscos identificados e classificados como muito frequentes o que mais 

agrava a situação. Passo a citar:---------------------------------------------------------------------------- 

------na divisão administrativa e jurídica:-----------------------------------------------------------------

------aceitação de documentos para RC sem cabimentação orçamental por influência superior;-

------possibilidade do montante de trabalhos e serviços ultrapassarem os limites estabelecidos.-

------deficiente acompanhamento da execução dos contratos e prestação de serviços não 

zelando a boa e atempada execução dos mesmos;--------------------------------------------------------

-------deficiente controlo dos custos do contrato face aos valores orçamentados;-------------------
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------emissão da ordem de pagamentos antes da confirmação na respetiva fatura da quantidade, 

qualidade dos bens e serviços ou antes da medição e vistoria da obra.-------------------------------

------na divisão económico-financeira:--------------------------------------------------------------------

------o sistema não está estruturado quanto à avaliação das necessidades de entidade e não se 

encontra regulado ou publicado;----------------------------------------------------------------------------

------inexistência ou existência deficiente de mecanismos de controlo interno que permitam 

despistar situações de favoritismo injustificado por um determinado fornecedor ou prestador de 

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

------na divisão de obras municipais:----------------------------------------------------------------------

------não se encontram previstas e reguladas medidas que evitem conflitos de interesses que 

possam por em causa a transparência dos procedimentos pré- contratuais;-------------------------

------deficiente controlo das formalidades legais a ter em conta no decorrer das empreitadas.---

------na divisão de gestão urbanística:---------------------------------------------------------------------

-------acumulação de funções privadas por parte dos técnicos e dirigentes intervenientes nos 

procedimentos de controlo prévio;--------------------------------------------------------------------------

------prestação e informação aos munícipes que nos termos da lei não têm legitimidade legal.---

------na divisão de educação, cultura e desporto:--------------------------------------------------------

-------inexistência de regulamento de apoio ao associativismo municipal;----------------------------

------falta de implementação de organização de relatório, verificação e confirmação dos atos 

dos benefícios cedidos.----------------------------------------------------------------------------------------

------Sr. Presidente da Assembleia Municipal, urge assim a alteração desta e doutras anomalias 

que os procedimentos e normas identificadas no cumprimento das regras legais aplicadas bem 

como em prol de uma total e não duvidosa transparência interna e externa.”-----------------------
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------Paulo Grego (PS), novamente no uso da palavra, manifestou concordância com o 

Executivo, no sentido daquele ter dado conhecimento à Assembleia Municipal sobre tal 

proposta, bem como a extensão do seu alargamento a todas as unidades orgânicas do 

município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O  Presidente da Mesa da Assembleia, no uso da palavra e verificando não existirem 

mais declarações, solicitou submeter o ponto ao conhecimento da Assembleia.---------------------

------A Assembleia deliberou tomar conhecimento.------------------------------------------------------

------Solicitou que se debatesse o ponto seguinte.--------------------------------------------------------- 

------PONTO TRÊS: Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à 

aprovação do protocolo de cooperação no âmbito do Programa de Teleassistência na 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego – alínea m) do nº. 2 do artº. 53º. da Lei nº. 

169/99, de 18 de setembro, na atual redação.-----------------------------------------------------------

------O Presidente da Câmara, no uso da palavra, justificou a necessidade da criação daquele 

protocolo de cooperação, que tinha como objetivo, a operacionalização de um serviço de 

teleassistência, destinado a pessoas em situação de dependência e isolamento, no intuito de 

contribuir para a sua proteção, segurança e acompanhamento, através de um sistema móvel ou 

fixo, consoante a necessidade e a um custo reduzido para o beneficiário. Mais referiu, que não 

havia lugar a qualquer encargo financeiro para o Município de Mira.---------------------------------

------Joaquim Pinto (MAR), no uso da palavra, felicitou o Executivo por aquela medida, uma 

vez que o isolamento e a dependência de pessoas iriam ser maiores, ao longo dos tempos, 

devido às mudanças na sociedade, proporcionando aquele sistema uma maior aproximação. 

Mais referiu o facto de as vantagens, em termos de custos, serem uma mais-valia, uma vez que 

não acarretaria custos para o Município. Constatou, através da tabela fornecida, que até àquele 
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momento, apenas uma pessoa, no concelho de Mira, tinha aderido ao serviço, o que era de 

lamentar, comentou.-------------------------------------------------------------------------------------------

------José Frade (PSD), no uso da palavra, congratulou-se com a medida tomada pelo 

Executivo, porque considerou que a mesma representava um passo importante, na aproximação 

das pessoas desfavorecidas. Acrescentou que aquele programa carecia de desenvolvimento e 

divulgação, no sentido de passar a ser utilizado por um universo maior, dadas as valências do 

mesmo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Calisto Coquim interveio, acrescentando que aquele programa iria permitir melhorar o 

serviço fornecido pelas IPSS do concelho de Mira aos utentes do apoio domiciliário, ao 

complementar o apoio já prestado pelas funcionárias do atendimento. --------------------------------

------O Presidente da Mesa da Assembleia, terminadas as intervenções, iniciou o processo de 

votação daquele ponto, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.-----------------------------

------PONTO QUATRO: Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa a 

recrutamento excecional de trabalhadores, tendente ao preenchimento de cinco postos de 

trabalho, previstos no mapa de pessoal para o ano de 2012 – nº. 2 do artº. 46º. do OE 2012. 

------O Presidente da Câmara, no uso da palavra, procedeu a uma breve fundamentação, tendo 

em vista uma melhor compreensão e perceção daquele ponto. Referiu que a “Autarquia teve e 

tem alguns trabalhadores a termo ao serviço, cujos contratos já terminaram ou estão no seu 

términus, não podendo ser legalmente renovados, em simultâneo verificaram-se algumas 

aposentações.” Prosseguiu e disse que “as Autarquias locais não podiam proceder a abertura de 

procedimentos concursais com vista à constituição de relações jurídicas, para a carreira geral ou 

especial, que ainda não tenham sido objeto de extinção, revisão, destinados a candidatos que 

não possuíssem uma relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado, só em 
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situações excepcionais o poderiam fazer”. Mais esclareceu que o referido recrutamento visaria a 

contratação de:-------------------------------------------------------------------------------------------------

------um Especialista de Informática, grau 1, nível 2;-----------------------------------------------------

------um Técnico Superior de Recursos Humanos;--------------------------------------------------------

------um Técnico Superior de Animação e Produção Artística;-----------------------------------------

------um Técnico Superior de Medicina Veterinária;-----------------------------------------------------

-----um Assistente Operacional Eletricista.-----------------------------------------------------------------

------José Garrucho (MAR), no uso da palavra, aproveitou o momento para tecer algumas 

considerações quanto à intervenção do Presidente da Câmara. Alegou que o documento 

apresentado era semelhante a um documento político de gestão. Questionou o Executivo, para 

quando estaria prevista uma reestruturação orgânica dos serviços, de modo a otimizar a gestão 

dos recursos humanos.----------------------------------------------------------------------------------------

------Prosseguindo, perguntou também ao Executivo o porquê daquele “pacote” de cinco 

contratações, em vez de as individualizar. Por último, lançou mais uma questão sobre o porquê 

do Executivo não ter seguido o exemplo de outros municípios, procedendo à contratação de 

serviços e não ao recrutamento, como forma de contenção de despesas.------------------------------

------Gabriel Pinho (PSD), no uso da palavra, e tendo em consideração o momento de 

conjuntura económica desfavorável, referiu situações em que os cortes nas despesas eram 

inevitáveis, bem como nos recursos humanos, tendo ele próprio, na sua empresa, implementado 

algumas medidas naquele sentido. Mais referiu exemplos de Autarquias Locais, como era o caso 

da Mealhada e Caldas da Rainha, onde os cortes seriam visíveis, tanto ao nível do Executivo, 

com apenas dois vereadores, como de funcionários. Não compreendeu os motivos que levavam 

o Município de Mira a proceder àquele recrutamento, indo por isso, votar contra.------------------ 
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------Paulo Grego (PS), no uso da palavra, aludiu para à intervenção do Presidente da Câmara, 

segundo o qual a Câmara Municipal não iria aumentar o número de efetivos nem a despesa. 

Disse que, da parte da bancada do Partido Socialista, não via de que forma é que a Câmara 

Municipal poderia prescindir daqueles cinco postos de trabalho, sabendo que eram lugares que 

estavam ocupados e que, por imperativo legal, não poderiam ser renovados, para além dos que 

tinham ficado vagos por motivos de aposentação. Mais disse que, havendo a garantia de que a 

despesa não iria aumentar, assim como também não iria aumentar o quadro de pessoal, das duas 

uma, ou as pessoas não tinham ouvido bem, ou estava ali uma oportunidade fantástica para as 

bancadas da oposição desmascararem o Executivo, se tais afirmações não correspondessem à 

verdade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ José Frade (PSD), no uso da palavra, disse que compreendia a questão, dadas as situações 

de aposentação, que ocorreram ao longo do tempo, bem com as ofertas de emprego público. 

Porém, considerou que o “pacote” apresentado pecava, de alguma forma, porque os diferentes 

graus de necessidade de recrutamento não determinavam a mesma prioridade para todos. 

Referindo-se à Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro, considerou que o artº 46, nº1 era bem 

claro, dado que determinava que as Autarquias Locais não poderiam proceder à abertura de 

procedimentos concursais. Por outro lado, o nº2 do mesmo artigo já previa exceções, o que na 

sua perspetiva, representava uma total contradição.------------------------------------------------------

------Em relação à intervenção do Presidente da Câmara, referiu que atos de gestão eram aqueles 

que passavam pela reconversão de funcionários e não pelo recrutamento, e que estes só em 

último caso e devidamente fundamentados. Por último, e tendo em consideração o pacote 

apresentado pelo Executivo para recrutamento de recursos humanos, informou que iria votar 

contra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Presidente da Mesa da Assembleia, no uso da palavra, questionou o Executivo, no 

sentido de aferir os custos que comportaria o recrutamento daqueles recursos humanos em CTI, 

comparativamente com um sistema de recrutamento em outsourcing. Por outro lado, reforçou a 

intervenção de José Frade, no sentido de o Executivo vir a optar, sempre que possível, pela 

reconversão profissional dos seus trabalhadores e não por mais admissões.-------------------------- 

 ------ Fernanda Batista (PS), no uso da palavra, referiu-se ao recrutamento de um médico 

veterinário e afirmou que a existência do mesmo seria obrigatória nas Autarquias Locais, tendo 

em paralelo feito a comparação do vencimento do anterior veterinário com o do próximo, em 

início de carreira, o que representava uma redução de despesas, o que era positivo. Mais disse 

que, no concelho de Mira, mais propriamente na Barra de Mira, existia uma “Associação dos 

Amigos dos Animais” que funcionava em instalações precárias, não possuindo um médico 

veterinário e cuja existência se justificava, uma vez que, quando necessário, tinham de contratar 

um. Referiu que, se no Município de Mira existisse um veterinário, obviamente que a situação 

ficaria mais facilitada, dada a escassez de recursos com que se debate tal Associação.-------------

------Juan Apolinário (PSD) interveio e disse que a intervenção do Presidente da Câmara foi 

útil, uma vez que focou o essencial da necessidade do recrutamento de recursos humanos. 

Referindo-se às palavras de Paulo Grego, disse que concordava com o seu ponto de vista, no 

tocante à dimensão do “pacote” apresentado, sugerindo também que o mesmo fosse apresentado 

de uma forma individual, podendo, daquele modo, aferir-se melhor as reais necessidades e 

competências profissionais individuais, bem como a polivalência. A ideia seria ter menos 

recursos humanos, com desempenho do mesmo número de actividades e menos despesa.---------

------O Presidente da Câmara, referindo-se à intervenção de Paulo Grego, bem como às 

intervenções de outros membros, disse que cada um tinha interpretado à sua maneira, uma vez 
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que tinham vindo para aquela Assembleia com ideias predeterminadas, sendo tempo perdido 

alongar-se com mais explicações.---------------------------------------------------------------------------

------O Vereador Miguel Grego, novamente no uso da palavra e referindo-se à intervenção de 

Gabriel Pinho, quando este abordou a questão do número de elementos que compunham os 

Executivos dos Município da Mealhada e de Caldas da Rainha, disse que se tratava de uma 

profunda mentira, uma vez que aqueles Executivos seriam compostos por mais de dois 

vereadores e vários dirigentes, pois tinha acedido, naquele momento, aos sites dos aludidos 

municípios. Quanto à intervenção de José Garrucho, esclareceu que a reestruturação dos 

serviços e do mapa de pessoal do Município de Mira, que estava a ser elaborado, sendo um 

imperativo legal, nos termos da Lei nº 49/2012, de 29 de Agosto e que até ao dia 31 de 

Dezembro, teria que ser implementado.--------------------------------------------------------------------

------Prosseguindo, fez referência à intervenção de José Frade, relativamente à reconversão 

profissional. Sobre aquele assunto esclareceu que aquela solução já tinha sido proposta a um 

colaborador afeto a um determinado serviço, para desempenhar funções noutra área, mas que, 

devido a razões de natureza técnico- profissional não foi possível proceder em conformidade. 

Mais disse que o Município de Mira tinha procedido a uma redução de dezassete por cento dos 

seus efetivos, cumprindo muito além do que era obrigatório, não podendo dispensar mais 

colaboradores.--------------------------------------------------------------------------------------------------

------No que dizia respeito ao recrutamento de um técnico superior de recursos humanos, 

esclareceu que aquele recrutamento era efetuado recorrendo, exclusivamente, a colaboradores 

internos da Autarquia possuidores de uma vasta experiência na área. No que dizia respeito ao 

recrutamento de um médico veterinário, disse que o recrutamento era obrigatório, nos termos da 

lei vigente. Acrescentou ainda que o recrutamento em sistema de outsourcing seria ilegal, nos 
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termos de um despacho da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Quanto ao 

recrutamento de um técnico superior de animação e produção artística, esclareceu que aquela 

atividade foi, durante anos, exercida pela colaboradora Brigite Capeloa e que esta está, naquele 

momento, a desempenhar funções de chefe de divisão, tendo aquele serviço sido assegurado, até 

àquela data, com recurso a estagiários, pelo que não era possível continuar naquela situação, por 

mais tempo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Garrucho (MAR), novamente no uso da palavra, questionou o Executivo e afirmou 

que não foi dada resposta à sua questão, relativamente ao facto de o Executivo não ter 

apresentado o “pacote” de recrutamentos individualmente.---------------------------------------------

------O Vereador Miguel Grego disse que tal situação seria meramente processual, sendo o 

custo da publicação em Diário da Republica inclusivamente mais barato.----------------------------

------O Presidente da Mesa da Assembleia, terminadas as intervenções, iniciou o processo de 

votação daquele ponto, tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com nove votos contra 

(MAR e PSD), zero abstenções e treze votos a favor (PS).----------------------------------------------

------Declarações de voto:-----------------------------------------------------------------------------------

------ Narciso Patrão (PS) declarou votar favoravelmente, em virtude dos assuntos debatidos, 

não lhe terem deixado margem para dúvidas.--------------------------------------------------------------

------Não havendo mais declarações, o Presidente da Mesa da Assembleia ordenou que se 

passasse ao ponto cinco da ordem de trabalhos.-----------------------------------------------------------

------PONTO CINCO: Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à 

adaptação à Administração Local do Estatuto do Pessoal Dirigente – manutenção do 

abono de despesas de representação - nº. 2 do artº. 24º. da Lei nº. 49/2012, de 29 de agosto.-

------Não se tendo registado intervenções, foi o ponto colocado à votação pelo Presidente da 
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Mesa da Assembleia, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.------------------------------

------PONTO SEIS: Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à 

aprovação do Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade – 

artº. 53º. nº. 2, alínea a), da Lei nº.169/99, de 18 de setembro, na atual redação.---------------

------O Presidenta da Câmara, no uso da palavra, fez uma pequena explicação daquele ponto, 

tendo referido o seguinte: “o regime jurídico da ocupação do espaço publico e publicidade, 

conheceu recentemente uma profunda alteração decorrente da entrada em vigor do Decº Lei nº 

48/2011, de 1 abril, que aprovou um conjunto de medidas no âmbito da iniciativa designada 

«Licenciamento zero». Considerando a lacuna existente na regulamentação municipal 

relativamente à ocupação do espaço e publicidade e verificando-se a oportunidade de englobar 

as referidas matérias no mesmo regulamento, facilitando assim a sua aplicação. Neste contexto 

e com aspiração de alcançar um melhor ordenamento e qualidade do espaço público, foi 

elaborado o projeto de regulamento municipal, que foi submetido à apreciação pública, nos 

termos da lei, regressando agora à Assembleia Municipal, para aprovação”-----------------------

------José Garrucho (MAR), no uso da palavra, disse não ter nenhum “reparo técnico” a 

efetuar, mas pretendeu fazer duas sugestões ao Executivo Municipal. A primeira era relacionada 

com a elaboração do regulamento. Sugeriu que o mesmo fosse apresentado aos grupos 

municipais para, em conjunto, promoverem o debate público, acrescentando-lhe valor e 

dimensão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A segunda sugestão era relacionada com a terminologia utilizada, nomeadamente o verbo 

“proibir” que, no seu entender, devia ser reforçado com outras medidas. Para além de medidas 

proibitivas, devia também prever medidas de carácter obrigatório.------------------------------------

------ Mais disse, que o Estado criou legislação para obrigar o setor privado ao cumprimento de 
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requisitos no que dizia respeito às acessibilidades. Todavia, nunca deu o exemplo positivo, 

sendo sempre o principal incumpridor.---------------------------------------------------------------------

------ Juan Apolinário (PSD), no uso da palavra, disse que concordava com a intervenção de 

José Garrucho e acrescentou que, relativamente aos quiosques, o Executivo deveria preservar 

aqueles espaços públicos, dando-lhes algum “cunho histórico e até patrimonial”. No que dizia 

respeito ao quiosque localizado junto à Avenida Arrais Batista Cêra, na Praia de Mira, entendeu 

que o mesmo não tinha nada a ver com o conceito propriamente dito, uma vez que não reunia 

condições, sugerindo ao Executivo um maior rigor no licenciamento daqueles espaços. 

Prosseguiu e fez referência aos art.º 50 e 51do referido Regulamento, no que dizia respeito a 

ocupações temporárias que, no seu entender, o Município deveria observar de perto, tendo em 

conta aspetos estéticos e ambientais.------------------------------------------------------------------------

------O Vereador Miguel Grego, no uso da palavra, referindo-se à intervenção de Juan 

Apolinário, informou que, em relação aos quiosques, o Município não tinha meios para proibir 

qualquer tipo de alteração ao projeto inicial, até ao momento da publicação do Regulamento. 

Mais disse que a única solução possível, na altura, era o Município construir, para 

posteriormente alugar.-----------------------------------------------------------------------------------------

------No que dizia respeito aos Circos, esclareceu que, quando os mesmos estavam instalados 

em espaços privados, como era o caso, o Município apenas podia exigir a licença higiéno-

sanitária, sendo o veterinário municipal o responsável pela vistoria.-----------------------------------

------Quanto à intervenção de José Garrucho, disse que a terminologia utilizada naquele 

Regulamento, se trataria de uma questão meramente semântica.---------------------------------------

------No que dizia respeito à questão das acessibilidades, referiu que, em Portugal, existia um 

programa denominado Rampa, cujo objeto era efetuar estudos sobre acessibilidades em edifícios 
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públicos, mas que, nunca tinha passado daquela fase, dado que nunca foi atribuída nenhuma 

verba para a execução daqueles projetos, pese embora vários Municípios tivessem aderido, 

tendo sido conseguidos estudos brilhantes.----------------------------------------------------------------

------Narciso Patrão (PS), no uso da palavra, aproveitou para fazer uma breve resenha, sobre a 

ocupação do espaço público e publicidade a que esteve sujeito o seu estabelecimento de 

relojoaria, alegando que a legislação estava sempre a mudar, mas com prejuízo para a atividade 

económica.------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa da Assembleia, terminadas as intervenções, iniciou o processo de 

votação, tendo o ponto sido aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------

------Declarações de voto: Não houve.---------------------------------------------------------------------

------Proposta para alteração à ordem de trabalhos.--------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa da Assembleia, propôs uma alteração à ordem de trabalhos, no 

sentido de ser introduzido uma alínea no ponto um, que passou a ter a seguinte redacção:---------

------PONTO UM - a) TOMADA DE POSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

SOBRE A REFORMA JUDICIÁRIA.-------------------------------------------------------------------

------Do ponto um - a), passou a constar a posição da Assembleia Municipal sobre a alteração do 

mapa judiciário proposta pelo Governo: “A Assembleia Municipal de Mira, reunida em 

assembleia extraordinária em dezanove de novembro de dois mil e doze, tomou conhecimento 

da posição da Câmara Municipal de Mira, junto do Governo, no que respeita à alteração do 

mapa judiciário. Em sequência e dada a gravidade da situação, gerada pela proposta do 

Governo, a Assembleia Municipal, decidiu tomar a seguinte posição, considerando que:----------

------1. A proposta de reorganização do Mapa Judiciário, não contempla a manutenção do 

Tribunal de Mira.----------------------------------------------------------------------------------------------
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------2. A manutenção desta posição pelo Governo, não teve em consideração, a posição 

unanime da Assembleia Municipal de Mira, justificadamente contrária a esta proposta tomada 

em 29 de fevereiro de 2012 ----------------------------------------------------------------------------------

------3. O Governo não considerou na proposta, os argumentos contrários apresentados pela 

Câmara Municipal de Mira, demonstrando que, pelos critérios usados, para determinar a 

extinção de um tribunal, estão reunidas as condições para a manutenção do Tribunal de Mira. 

Assim e no uso dos direitos e deveres, legalmente estabelecidos, e na exigência integral e 

universal do cumprimento das leis da República:---------------------------------------------------------

------a) repudia a proposta de extinção do Tribunal de Mira, por limitar gravemente o acesso à 

justiça dos cidadãos de Mira.---------------------------------------------------------------------------------

------b) considera a proposta do Governo, um abuso de posição dominante.--------------------------

------c) confia ao Presidente da Câmara Municipal, a defesa intransigente das posições nesta 

tomada de posição, junto dos órgãos da Administração Central, no que respeita à alteração do 

mapa judiciário.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aprovado por unanimidade e aclamação em sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal de Mira, de 19 de Novembro de 2012.”------------------------------------------------------- 

------- O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, colocou à votação aquela proposta de 

alteração, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.----------------------------------------------

------O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal colocou à votação a minuta da ata, 

tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------- 
------ENCERRAMENTO: E não havendo mais nada a tratar, foi, pelo Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, declarada encerrada a sessão, sendo vinte e três horas e cinquenta 

minutos, e da qual para constar, se lavrou a presente ata, em que as respetivas deliberações, 
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foram todas tomadas, conforme se refere no texto, e aprovadas em minuta assinada no final da 

reunião, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artº. 92.º da Lei n.º 169/99, de 

Setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro.------------------------------ 
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