MUNICÍPIO DE MIRA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ATA Nº 2/2012
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRA,
REALIZADA NO DIA TRINTA DE ABRIL
DE DOIS MIL E DOZE: ----------------------------

------ Aos trinta dias do mês de abril 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 ordinária, presidida pelo Exmº Sr. Prof. Doutor Fernando de Jesus
Regateiro, coadjuvado pelo Exmº Sr. Eng.º Calisto de Oliveira Coquim, e pela Exmª
Sr.ª Sara Raquel Fresco, respetivamente Primeiro Secretário e Segundo Secretário.------------ Estiveram, igualmente, presentes os Membros da Assembleia Exmos Srs. Prof.
Manuel José Sousa Santos Frade, Sr. Carlos Manuel Brites Monteiro (tendo-se
ausentado às 17,35 h), Dr. Juan António Figueiredo Apolinário, Enfª Maria Leonor C.
Reigota T. Borralho, Dr. Paulo Jorge Santos Grego, Sr. Narciso Patrão António, Dr.ª
Maria da Conceição Oliveira, Sr. Pedro Nunes, Sr. Carlos Jorge Santos Nora, Sr.
Ricardo Jorge Mendes da Costa, Dr.ª Zélia Domingues Morais, Dr.ª Ana Maria Barreto
Dias, Sr. João Maria Nogueira, Sr. Pedro Jorge Morais Laranjeiro, Sr. António Cardoso
Alberto, Sr. Carlos Alberto dos Santos Milheirão e Sr. Gabriel Pinho.--------------------------- Registaram-se as seguintes faltas:--------------------------------------------------------------- A Sr.ª Ana Maria Laranjeiro Silva, Sr.ª Vera Lúcia de Jesus Manco e o Sr. Albano
Manuel da Rocha Lourenço -----------------------------------------------------------------------
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----- HORA DE ABERTURA: Às quinze horas, constatada a existência de quórum, O
Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, declarou aberta a sessão e aceitou a inscrição
dos membros da Assembleia, para intervirem.------------------------------------------------------ O Membro da Assembleia Sr. JoséFrade (PSD), iniciou a sua intervenção,
referindo-se à eventual necessidade de alteração, do Regimento da Assembleia
Municipal, teceu alguns comentários quantos à premência dessa acção bem como, a
eventuais alterações, à ordem de trabalhos a realizar.---------------------------------------------- Prosseguindo, o Sr. Presidente da Mesa Assembleia Municipal em resposta à
interpelação do Sr. José Sousa Frade, solicitou à Dr.ª Carmen Santos, Chefe de Divisão
Administrativa e Jurídica, do Município de Mira, esclarecimentos adicionais,
relativamente àquele este assunto. --------------------------------------------------------------------- A Drª. Carmen Santos, em resposta, explicou que todos os assuntos a serem
debatidos, em sessão de Assembleia Municipal, deveriam obrigatoriamente, fazer parte
da ordem de trabalhos, remetendo tal imposição, para o art.º 83º da Lei nº 169/99, de 18
de Setembro, na actual redacção.--- ------------------------------------------------------------------- O Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia, Engº Calisto Coquim, em
relação à intervenção, do Sr. José Frade, e tendo por base a interpretação da Lei nº
169/99 de 18 de Setembro concluiu não existia qualquer tipo de conflito, em relação ao
que tinha sido aprovado, em Assembleias anteriores. Segundo a interpretação que fez da
lei, na sua opinião não implicava nenhuma responsabilidade civil, quer para a Câmara
Municipal, quer para a Assembleia Municipal, uma vez que a lei foi cumprida. ----------Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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------ O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu continuidade aos
trabalhos e foi deliberado proceder à alteração/retificação, da ordem de trabalhos da
Assembleia anterior. ------------------------------------------------------------------------------------ De seguida, foi dado conhecimento e submetido à votação o pedido de suspensão
de mandato, pelo prazo de 300 dias, apresentado pelo Membro da Assembleia Sr. José
Balugas tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. De imediato e encontrando-se
na sala o elemento posicionado a seguir na respetiva lista de candidatura à Assembleia
Municipal, pelo Movimento Autárquico de Renovação (MAR), foi verificada a
identidade e dada posse ao Dr. Joaquim Manuel Sousa Pinto, nos termos do artº. 76º.,
conjugado com o artº. 79º., ambos da lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na atual
redação, tendo o mesmo prestado o devido juramento, após o que integrou o plenário. ------- PERIODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------- Aberto aquele período o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, deu a palavra,
ao recém-chegado membro da Assembleia Dr. Joaquim Pinto.------------------------------------- O Membro da Assembleia Sr. Joaquim Pinto (MAR), começou por agradecer
o momento, tendo centrado a sua intervenção, na questão dos transportes públicos e na
sua redução, desde setembro do ano anterior. Salientou que, apesar do Município de
Mira, e segundo informações da empresa de transportes coletivos, ser das poucas
entidades cumpridoras em questões de pagamentos atempados, certo era, que os
percursos, tinham vindo a diminuir ao longo do tempo, com prejuízos para os utentes.
Concluindo, frisou que o Município de Mira, deveria exigir mais daquela empresa, no
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sentido de melhor satisfazer as necessidades dos munícipes, reduzindo os transtornos
causados, pela sua inexistência.------------------------------------------------------------------------- Outra questão prendeu-se com a qualidade da Televisão Digital Terrestre (TDT)
no concelho de Mira. Informou que, a cobertura do sinal, não correspondia às
expectativas, o que tinha motivado muitas queixas, por parte dos utentes. Pelo que,
solicitou que o assunto fosse devidamente tratado e transmitido, a quem de direito, no
sentido da sua rápida resolução.------------------------------------------------------------------------ Em seguida e respeitando a ordem de inscrição, usou da palavra o membro da
Assembleia Sr. José Frade (PSD) Endereçou as boas vindas ao recém-chegado,
membro da Assembleia Municipal, Sr. Joaquim Pinto, bem como, a todos os presentes.
Aproveitou o momento, para felicitar as Freguesias do concelho de Mira,
nomeadamente, Seixo e Carapelhos, pela sua continuidade e manutenção no contexto da
reforma Administrativa, a qual previa uma restruturação ao atual modelo conceptual das
Freguesias, considerou aquele momento, o ideal, para que o seu futuro pudesse ser
debatido e analisado.------------------------------------------------------------------------------------- Reiterou ainda, a posição do grupo municipal do PSD sobre a manutenção do
Tribunal de Mira. Em resposta a algumas afirmações e comentários menos abonatórios,
relativamente a àquela questão, do possível encerramento do Tribunal de Mira, em que
era atribuído o seu encerramento, a alguns grupos políticos, o Sr. José Frade respondeu,
“os atos, valem mais do que as palavras”, repudiando todas e quaisquer declarações
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tendenciosas e oportunistas, sobre aquele assunto. Continuou a sua intervenção e
colocou três questões, que considerou pertinentes: --------------------------------------------------1ª Comentou que o Regimento da Assembleia Municipal, carecia de revisão e
atualização mas que, até ao momento, nada tinha sido feito.--------------------------------------- A 2º Questão dirigida ao Sr. Vereador Miguel Grego, ao qual perguntou sobre a
constituição do Conselho de Municipal de Segurança.---------------------------------------------- A 3ª Questão dirigida ao Executivo se tinha conhecimento no MiraVillas da
existência de áreas do domínio público ocupadas.--------------------------------------------------- O Membro da Assembleia Sr. Carlos Milheirão (PS), interveio e perguntou
sobre a situação das “Casas Florestais”, existentes no concelho de Mira.------------------------- Referiu-se ao mau estado de conservação da Estrada Florestal Nº1 (EF Nº1), a
partir da rotunda da Casa Florestal do Meio das Dunas, mais conhecida por “Casa do
Guarda Marques”.----------------------------------------------------------------------------------------- Denunciou ainda, o que se passava na lota da Praia de Mira, mais precisamente
aos trânsitos de peixe, comercializado por operadores económicos, que procediam à sua
carga, em frente a zonas habitacionais, sem qualquer tipo de respeito e urbanidade, o
que denotava, uma grande desordem e negligência, por parte das autoridades de trânsito
locais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Alertou para a necessidade, do alargamento dos passeios à volta da Igreja da Praia
de Mira, por fim perguntou sobre a situação da “Ponte da Videira” para quando estaria
prevista a sua conclusão.------------------------------------------------------------------------- -Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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------ De seguida, o Secretário da Mesa da Assembleia Engª Calisto Coquim, no uso
da palavra, manifestou concordância com a intervenção do Sr. José Frade, quanto à
necessidade de revisão, do atual Regimento da Assembleia Municipal, bem como, à
necessidade de constituição, de uma comissão, para elaborar uma proposta de alteração.
------ O Sr. Vereador Miguel Grego, no uso da palavra, saudou o novo membro da
Assembleia, Sr. Joaquim Pinto, bem como, o seu eventual contributo, para a resolução
de questões importantes, como era o caso, da Incubadora de Empresas.--------------- ---------- Passou de imediato, por esclarecer algumas questões. Assim quanto aos
transportes escolares, disse que o Município de Mira, tinha feito muita pressão, junto da
referida empresa, no sentido de não terminarem, as carreiras existentes. Mais informou,
que algumas carreiras terminaram, sem contudo, a empresa responsável, ter dado
conhecimento desse facto, ao Município de Mira. Segundo o que se apurou a empresa
apenas comunicou ao Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres (IMTT), a
proposta de extinção de algumas carreiras, tendo aquele aceite, sem contudo, ter ouvido
o Município de Mira, como determinavam os procedimentos. Questionado o IMTT
sobre aquela tomada de posição, até ao momento não tinha sido obtida qualquer tipo de
resposta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, abordou a questão da qualidade dos serviços da Televisão Digital
Terrestre (TDT). Começou por manifestar, a preocupação do Município, em setembro
de dois mil e onze, na altura em que, alguns instaladores oficiais alertaram o Município,
para a eventual falta de “cobertura de rede” em Mira. Em jeito de explicação técnica, o
Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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Sr. Vereador informou, que se tratava de uma zona de “Auto interferência” o que
propiciava, aquele tipo de anomalias. Face à situação, foi enviado um abaixo-assinado,
com mais de três mil assinaturas, para as entidades competentes, PT e ANACOM,
fazendo chegar as principais preocupações e problemas, dos munícipes mirenses. Em
simultâneo, foram também, realizadas reuniões, com representantes da PT (Eng.º
Alfredo Batista) e da ANACOM (Prof. Eduardo Cardadeiro), reforçando daquele modo,
o conteúdo do abaixo-assinado e alertando aquelas entidades, para a falta de estudos
técnicos prévios, tornando inacessível a TV a centenas de famílias, provocando
desigualdades sociais, uma vez que, o sinal, assegurava apenas trinta e cinco por cento
da cobertura. Foi igualmente abordada a opção pela DTH, televisão digital, num
conceito mais avançado, sendo que, a mesma era desconhecida pela maioria dos
munícipes, devido sobretudo, à falta de divulgação, por parte da PT mas a averiguar
pelas

especificações

técnicas,

seria

um

produto

de

qualidade

superior,

comparativamente com o conceito TDT.-------------------------------------------------------------Relativamente à questão das Freguesias do concelho de Mira, o Sr. Vereador
regozijou-se, com a posição assumida pelo grupo parlamentar do CDS e PSD, quanto ao
acordo alcançado com a ANAFRE, acordo que o Governo, não conseguiu estabelecer,
no tocante à manutenção das quatro Freguesias.------------------------------------------------------ Por último, o Sr. Vereador elogiou a posição do membro da assembleia Sr. José
Frade, relativamente à situação do Tribunal de Mira, bem como à postura adotada pelo
Grupo Municipal do PSD, com o qual se identificou e reviu.---------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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----- O membro da Assembleia Sr. Juan António (PSD), ao intervir analisou algumas
da intervenções anteriores designadamente as questões colocadas pelo Sr. Carlos
Milheirão, no que tocava ao estado de conservação, da Estrada Floresta Nº1 (EF nº1),
uma vez que, se estava a aproximar a época balnear e consequentemente, ao aumento do
trânsito turístico. Ora dado que estava em curso, a candidatura à Bandeira Azul, sugeriu
ao Município, a integração dessa estrada na candidatura procurando alguns incentivos
financeiros, no sentido de se proceder, a obras de beneficiação, da referida via de
comunicação.---------------------------------------------------------------------------------------------- O Membro da Assembleia Srª. Maria Leonor Borralho (PS), usou da palavra e
referiu-se ao ponto de situação do Tribunal de Mira, bem como, ao Campo de Tiro de
Mira, solicitou ao Executivo, explicações adicionais.------------------------------------------------ O Sr. Vereador Miguel Grego, novamente no uso da palavra, informou que o
Conselho Municipal de Segurança, já deveria ter reunido, mas devido à “falta pessoal
de tempo”, ainda não tinha sido possível, devendo a reunião, ocorrer brevemente.------------ Quanto ao Aldeamento turístico MiraVillas, disse que os proprietários de dois lotes
tinham ocupado algum espaço do domínio público.------------------------------------------------- Relativamente às casas florestais, informou que foram realizadas reuniões, com
membros do Governo, nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado das Florestas e
Desenvolvimento Rural, Eng.º Daniel Campelo, tendo o Município de Mira, sido
representado pelos Srs. Vereadores Manuel Martins e Miguel Grego. Nesse sentido,
ficou firmada a promessa do Sr. Secretario de Estado, do envio para o Município de
Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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Mira, durante o mês de Maio, de uma proposta de protocolo, para a gestão de oito casas
florestais.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto aos viveiros aquícolas, informou que durante o ano de 2012 não seria
possível, a atribuição da gestão, em virtude de ter terminado, no passado dia vinte e sete
de março, a candidatura ao projeto Promar. --------------------------------------------------------- Quanto à situação, da Estrada Florestal Nº1, esclareceu os presentes, que a posição
do Sr. Secretario de Estado, foi peremptória, “não permitem circulação nas estradas
florestais, aliás, irão colocar sinais de trânsito, proibindo o trânsito na mesma”. Foi
alegado que, as estradas florestais eram privadas, declinando toda e qualquer
responsabilidade, pelo ateamento de incêndios. Mais disse, que aquela posição, não
agradou aos membros do Executivo, uma vez que o trânsito naquela via, até permitiria a
denúncia de incêndios, de forma mais rápida, bem como o seu combate. A proposta do
Município de Mira, passaria pela municipalização daquela via, cedendo a estrada
florestal, para a administração municipal.------------------------------------------------------------- No que respeitava à situação da Lota da Praia de Mira, informou que a resolução
do problema passava pela candidatura ao programa Promar, em termos práticos,
implicava a existência de uma zona de valorização de resíduos de pescadores, tais
como, resíduos de peixe, de redes, plásticos, óleos e afins e ainda uma “zona verde”
entre o muro de proteção de areias e a lota. Questões burocráticas, entre Proder e
Promar, relativamente ao entendimento, quanto à ilegibilidade do pagamento do IVA,
tinham estado na origem, do atraso da implementação daquele projeto, contudo,
Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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esperava-se que o projeto, estivesse concluído antes do Verão. Disse ainda que o
projeto, previa, a aquisição de uma máquina de limpeza de areias.-------------------------------- Em relação à execução dos passeios, da zona envolvente à Igreja da Praia de Mira,
o Sr. Vereador referiu, existirem algumas dúvidas, no que respeitava, aos pagamentos
efetuados ao empreiteiro, não possuindo dados, que comprovassem os pagamentos
efetuados, bem como os pendentes, motivo pelo qual, os passeios se encontravam
naquele estado.-------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à remodelação da Ponte da Videira do Sul, informou que a mesma se
encontrava concluída, desde o dia dezanove de abril, estando prevista a abertura ao
trânsito, no dia quinze de maio, após ultrapassado o “período de segurança”, de vinte e
oito dias. Mais informou que a referida ponte, foi paga na totalidade pelo Município de
Mira, tendo orçado aproximadamente, no valor de oitenta mil euros. ---------------------------- Relativamente ao saneamento na Praia de Mira, disse que prazo de execução da
obra, era de quinhentos dias efetivos, subtraindo os meses de Verão, período em que as
mesmas estariam suspensas. Mais adiantou, logo que fosse possível, seria asfaltada a
zona da Avenida da Barrinha, em todo o seu comprimento. Acrescentou que relacionada
com a Bandeira Azul estava o Programa Polis, onde estavam previstas intervenções ao
nível do prolongamento da Avenida Marginal, para Sul, até ao Lago do Mar, mas que
por razões de condicionalismos formais, o programa, estava suspenso para reanálise.
Em virtude deste impasse, o Sr. Vereador aproveitou a oportunidade, para fazer um
apelo à Assembleia Municipal, que fizesse um voto claro de protesto, perante aquele
Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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prolongar da situação, em que nunca mais o Governo decidia, se continua, se terminava.
A Praia de Mira, não podia continuar à espera dum Governo, que desde Novembro, não
tomava qualquer decisão sobre o Polis. --------------------------------------------------------------- Quanto à situação do Tribunal de Mira, informou que apesar de ter reunido
recentemente, com a Ministra da Justiça, as notícias eram pouco animadoras. Citando a
Sra. Ministra, aquela alegou que, na mesma situação de encerramento de tribunais,
estariam mais cento e sessenta e sete: “pese embora, os critérios possam estar errados,
porque Mira tem muito mais processos, quem manda sou eu”. Indignado, interrogou-se,
é que sem a justificação daqueles critérios, era possível, a um órgão do Governo,
encerrar um Tribunal, um serviço público de grande utilidade, uma vez que, assentava
nos princípios básicos da desconcentração de serviços: administração pública próxima
do cidadão.------------------------------------------------------------------------------------------------- Outra questão que esclareceu, foi

em relação ao Campo de Tiro de Mira,

explicando que o mesmo não se encontrava concluído, em virtude de estarem suspensos
os trabalhos, devido à falta de financiamento por parte do QREN. Contudo o mesmo,
deveria estar concluído a trinta de março, mas até aquele preciso momento, ainda não
tinha obtido qualquer resposta, por parte do Ministério da Economia e do Emprego,
entidade que gere aquele programa.--------------------------------------------------------------------- O Membro da Assembleia Sr. Gabriel Pinho (PSD), fez referência à última
sessão, da Assembleia de Freguesia de Carapelhos e informou, que foi discutida e
votada uma moção sobre a manutenção da Freguesia, tendo sido enviada carta registada
Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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à Camara Municipal de Mira, dando conta dessa situação. Todavia e como não tinha
havido feed-back, por parte do Município de Mira, indagou se não tinham recebido essa
comunicação.---------------------------------------------------------------------------------------------- Perguntou de quem era a competência, para a limpeza de valetas e estradas, na
Freguesia de Carapelhos, competência aquela que no seu entender, estava atribuída à
Câmara Municipal. Pretendia com aquilo dizer, se aquele sistema (ser a Junta de
Freguesia de Carapelhos a assegurar a respetiva limpeza) iria continuar, tendo a Junta de
Freguesia que suportar, mais uma vez, os encargos decorrentes daqueles serviços, o que
representaria mais prejuízos. A título de curiosidade, referiu que no ano transato, a Junta
de Freguesia, registou um prejuízo que rondou os seis mil euros, sensivelmente, com
aquele tipo de encargos, acrescendo ainda algumas obras, que tiveram que realizar,
sendo as mesmas da competência do Município de Mira.------------------------------------------- Manifestou o seu descontentamento e insatisfação, perante tal situação, reiterando
que todos os trabalhos foram realizados, sem recurso a qualquer tipo de protocolo entre
estas duas instituições.------------------------------------------------------------------------------------ O Membro da Assembleia Srª. Fernanda Batista (PS), no uso da palavra,
inquiriu a Câmara Municipal no sentido de obter esclarecimentos, sobre a inspeção a
que o Município de Mira estava a ser alvo, por parte da IGF e IGAL.--------------------------- Outra questão colocada, prendeu-se com a situação da Auto - Estrada A17 e Estada
Nacional 109, referiu que o ruído sentido naquela estrada nacional, se tinha tornado
insuportável, a partir do momento em que a Auto – Estrada passou a ser portajada.------Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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------ Denunciou igualmente, os excessos cometidos por condutores mais incautos, que
circulavam por aquela via (EN 109), ultrapassando largamente, os limites legais de
velocidade, prejudicando seriamente, o descanso dos moradores, pondo em risco a sua
segurança. Pelo que colocou a possibilidade de serem criadas condições como, por
exemplo, interdição à circulação de veículos pesados, instalação de limitadores de
velocidades, entre outros, no sentido de minimizar ou eliminar aquelas situações.--------------- O Sr. Vereador Miguel Grego, no uso da palavra, começou por responder às
questões, levantadas pela Srª. Fernanda Batista. Relativamente à primeira questão, disse
que a Estrada Nacional 109 era da exclusiva competência da empresa pública “Estadas
de Portugal, EP”, não tendo o Município de Mira, qualquer jurisdição sobre a mesma.
Há uns anos atrás, foi prevista a municipalização daquela estrada, por parte do Estado,
não tendo contudo, passado duma ideia, à semelhança do que aconteceu com outras
estradas nacionais. Não quis deixar de manifestar o seu desagrado e insatisfação,
perante aquela situação, uma vez que, era a EP, que detinha a exclusividade sobre a
estrada, incluindo semáforos, manutenções diversas e publicidade e com a agravante de
poder cobrar aos munícipes taxas avultadas, bastante superiores às cobradas pelo
Município (três vezes superior), na área da publicidade. Mais informou, que perante
uma situação de avaria de semáforos, comunicada pelo Município, a EP demorava
semanas a prestar o serviço, alegando não possuir verbas. Por outro lado, quando era
colocada publicidade sobre determinado evento, protagonizado pelo Município de Mira,
a presença da EP no local era imediata, fotografando e aplicando de imediato, a taxa de
Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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publicidade.------------------------------------------------------------------------------------------------Respondendo à segunda questão, sobre a inspeção levada a cabo pela Inspeção
Geral de Finanças (IGF), informou tratar-se de um procedimento obrigatório, que
abrangia todas as Autarquias do País, ao abrigo da legislação em vigor, no sentido de
aferir a situação financeira das mesmas, não tendo sido efetuada com base em quaisquer
desconfianças ou dúvidas. Mais informou, que o respetivo relatório e conclusões, não
tinham ainda sido enviados. Relativamente à Inspeção, levada a cabo pela
Administração Local (IGAL), o Município de Mira recebeu um comunicado, de que iria
ser alvo, de uma visita, por parte daquele organismo, com início previsto, para o dia
vinte e sete de março e data de términus, anunciada para dia vinte e quatro de abril.
Contudo, a Inspeção só viria a terminar, no dia trinta de abril, do corrente ano. Tratou-se
todavia, de uma inspeção com carácter ordinário, sendo sempre bem-vinda a sua
presença. Logo que fosse enviado o relatório final, o Município de Mira fá-lo-ia chegar
a todos os órgãos autárquicos, para conhecimento.--------------------------------------------------- Respondendo à questão do Sr. Gabriel Pinho, informou que nesta altura, todos
devíamos fazer mais do que as nossas competências. Todo o apoio que o Município de
Mira, tivera prometido a qualquer instituição, obviamente iria cumprir, apesar das
dificuldades, que por vezes se instalavam. Deu como exemplo, os contratos celebrados
com o Estado Português, que nem sempre são cumpridos, resultando por vezes, em
sérios prejuízos, para o Município de Mira.----------------------------------------------------------- O Membro da Assembleia Sr. José Frade (PSD), interveio e começou por fazer
Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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referência ao programa Polis, afirmando que estavam disponíveis, para fazer a pressão
necessária, para que o mesmo pudesse ser concretizado e os seus compromissos
honrados, resultando na satisfação e bem-estar dos munícipes. Relativamente ao
conteúdo do Polis, para o concelho de Mira, frisou que o “mesmo deixa muito a desejar,
ficando aquém das espectativas” quando comparado, em situações idênticas, com
concelhos vizinhos. Mais informou, que partindo do concelho de Vagos, na direção
Norte, as intervenções eram bem mais evidentes, que aquelas praticadas no Município
de Mira.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à questão da Estrada Nacional 109, referiu trata-se de uma situação
bastante antiga e que evidenciava a necessidade de municipalização desta via.
Relembrou que no passado, um antigo Presidente do Município de Mira, o então Dr.
Mário Maduro, correndo sérios riscos, decidiu mandar proceder ao alcatroamento, da
referida estrada, no troço compreendido entre o Cential e Cabeço de Mira, respondendo
assim, a uma situação de impasse, por parte da então Junta Autónoma de Estradas.
Aquela situação, evidenciava uma vez mais, a necessidade de revisão de legislação e
consequente delegação de competências nos municípios.------------------------------------------ PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” --------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal iniciou a sua intervenção e,
solicitou autorização, para se proceder à alteração da ordem de trabalhos, em virtude de
alguns assuntos serem considerados urgentes pela Autarquia. A sua proposta foi no
sentido de introduzir três pontos, à ordem inicial:----------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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------Ponto doze: Alteração da ordem de trabalhos, da sessão ordinária, datada de vinte
e nove de fevereiro de dois mil e doze. Colocada à votação, foi aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto treze: Unidade operativa J- Plano de urbanização da Vila de MiraExpansão urbana Poente/Sul, tendo sido aprovado por unanimidade.---------------------------- Ponto catorze: Autorização para prosseguir, procedimento concursal, de
recrutamento. Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------ O Membro da Assembleia Sr. Paulo Grego (PS), alertou para o facto de o
Regimento da Assembleia Municipal, estipular que, o ponto um, da ordem de trabalhos,
devia obrigatoriamente fazer referência à apreciação do Relatório do Sr. Presidente.
Sugeriu que deveria proceder-se à alteração da agenda de modo inverso, dos dois
primeiros pontos, passando o ponto um, para o segundo lugar e o ponto dois, para
primeiro, dando-se daquele modo, início à agenda.--------------------------------------------------Tendo sido aprovada, a alteração à ordem de trabalhos, foi então dado, inicio pelo
Sr. Presidente da Mesa da Assembleia ao período da ordem do dia.---------------------------- PONTO UM: Apreciação do relatório do Sr. Presidente da Câmara e situação
financeira da Autarquia, nos termos da alínea e) do nº1, do art.º 53º, da Lei nº
169/99, de 18 de setembro, redação dada pela Lei –nº 5-A/2002, de 11 de janeiro--------- O Sr. Vereador Miguel Grego, no uso da palavra, informou que o Executivo,
tinha desenvolvido esforços, no sentido de sintetizar o relatório apresentado,
sensibilizando os chefes de divisão municipais, para que tal metodologia, viesse a ser
Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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implementada.--------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à área económica, informou que o Orçamento de Estado para 2012,
“impunha a regra da redução do prazo médio de pagamento” a fornecedores, o que
obrigava, a um controlo mais apertado, no que respeitava à assunção de compromissos,
de forma a evitar, o envidamento das Autarquias. Aquela norma vinha mencionada no
art.º 75º, do Orçamento Geral do Estado e certamente, iria provocar alguns
constrangimentos, ao nível de execução de atividades e obras estruturantes. Em termos
práticos, significava que” deveria haver uma redução de dez por cento, nos pagamentos
com mais de noventa dias”. Futuramente significava que o ponto de referência, seriam
os fundos disponíveis e não o Orçamento Municipal.------------------------------------------------ O Membro da Assembleia Sr. José Frade (PSD), no uso da palavra, começou
por comentar o conteúdo do relatório do Sr. Presidente, dizendo que o mesmo carecia de
evolução e síntese, se bem que aquele, já revelava alguma inovação. Relativamente às
receitas e despesas, registavam ainda um certo desequilíbrio na conta corrente, pelo que,
na sua opinião, o Executivo deveria ter atenção à situação. No capítulo “Auditorias
administrativa, financeira e ocorrências”, o Sr. José Frade questionou o Executivo,
querendo saber, o que se estava a passar e qual o motivo daquela auditoria. Quis
também manifestar a sua preocupação, relativamente aos pagamentos em atraso, em
relação ao ano de 2011, que transitaram para março de 2012, com valores idênticos:
dois milhões de euros. Tratava-se, portanto, de pagamentos com previsão de liquidação,
acima de trezentos e sessenta dias. No seu entender, era uma situação, que pode tornarAta da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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se preocupante e insustentável, para quem tinha créditos, principalmente os
fornecedores. Relativamente ao capítulo “Obras municipais” questionou sobre as
unidades complementares de alojamento, instaladas no Parque Municipal de Campismo,
se estariam prontas em maio daquele ano. ------------------------------------------------------------ Relativamente a uma questão, que não foi respondida, na última sessão de
Assembleia, quanto ao estudo de alterações de tarifas de água e seus efeitos nas receitas
municipais, pretendeu saber, se o estudo estava concluído e se iria compreender
sobrecargas para os utilizadores entre outros. Prosseguindo aludiu ao assunto,
mencionado na página trinta e cinco, do relatório do Sr. Presidente: “Levantamento e
execução de plantas e alçados da obra do mercado de Mira para recuperação do
mesmo”. Quis saber qual o ponto da situação, daquele estudo. Por último, fez referência
à “comissão” que foi nomeada para elaborar o “Projeto de Regulamento de Ocupação
de espaço público e publicidade”. Perguntou se essa “comissão” era composta por
pessoas ligadas ao ramo comercial e industrial do concelho, nomeadamente a associação
comercial e industrial, ou apenas por pessoal técnico. Comentou que comissões
técnicas, ficariam “a ganhar muito”, caso integrassem pessoas da sociedade civil.------------- O Membro da Assembleia Sr. Gabriel Pinho (PSD), no uso da palavra, fez uma
breve alusão aos vencimentos dos eleitos locais, e questionou o que foi anunciado
anteriormente, pelo Executivo Municipal, como sendo o “executivo mais barato de
sempre” contrapondo dados, que sustentavam, exatamente o contrário.-------------------------- Contrapondo, o membro da Assembleia Sr.José Frade (PSD), alegou que o
Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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assunto debatido, nada tinha a ver com a ordem de trabalhos, pedindo pois desculpa,
pela intervenção do Sr. Gabriel Pinho. ------------------------------------------------------------------ O Sr. Vereador Miguel Grego, no uso da palavra, informou que a situação da
dívida estava controlada, estando a ser enveredados esforços, no sentido da redução do
passivo e também, devido ao facto de estarem a ser cumpridas, as instruções do
Governo, nos termos da legislação em vigor, relativamente à assunção de
compromissos. Por outro lado, frisou que devia ter-se também em linha de conta, o
encaixe financeiro, que as receitas do Imposto Municipal sobre Imoveis (IMI) iriam
proporcionar. Juntando aquilo, restava contabilizar os fundos do QREN, que
contribuíam com uma verba, no valor de seiscentos mil euros. ------------------------------------ O Sr. Vereador continuou e esclareceu que em virtude do Município de Mira,
possuir um sistema de gestão da qualidade certificado, com base na Norma ISO
9001:2008 atribuído pela empresa certificadora SGS, isso implicava, entre outras, a
realização de auditorias internas anuais, direcionadas aos serviços abrangidos, no
âmbito do Plano Anual de Auditorias. Mais informou, que as mesmas eram realizadas,
por um grupo de auditores internos e que tinham como missão, assegurar a manutenção
do sistema. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao projeto de “Regulamento de Ocupação do Espaço Público e
Publicidade”, inserido na iniciativa Licenciamento Zero, o Sr. Vereador clarificou que o
mesmo estava a ser elaborado por uma equipa multidisciplinar, composta
exclusivamente por colaboradores do Município de Mira e que depois de concluído,
Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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seria submetido à apreciação pública, nos termos da lei.------------------------------------------- Relativamente à questão da água, informou que a nova lei, estipulava que todas as
taxas, deviam ser devidamente fundamentadas e justificadas. A título de esclarecimento,
adiantou, que por uma questão de “envolvência e não de custos”, ainda não tinha sido
possível proceder a um aumento do preço da água, sabendo atempadamente e, com base
em exemplos dos vizinhos concelhos, Cantanhede e Vagos, que o valor médio da
faturação (tendo como referência aumento das taxas do lixo, saneamento e água),
representaria um aumento de receita, para o Município, num valor aproximado de um
milhão de euros. Ainda não tinha sido efetuado, devido ao atual momento, de
conjuntura económica regressiva.----------------------------------------------------------------------- Quanto à questão do levantamento, efetuado ao mercado de Mira, informou que o
mesmo, estava a ser realizado e a ser avaliada a sua situação, sendo o mesmo divulgado,
logo que fosse possível.---------------------------------------------------------------------------------- De imediato, passou a palavra ao Sr. Vereador Saul Rico, para informar sobre a
situação do Parque Municipal de Campismo.-------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Saul Rico, informou que a situação dos Bungalows, se
encontrava em fase de conclusão, faltavam apenas alguns equipamentos, para que os
mesmos, tivessem condições de habitabilidade. Em relação ao dia de abertura do
mesmo, esclareceu que, logo que estivessem cumpridas todas as formalidades (recursos
humanos, técnicos, limpeza, equipamento de apoio), iria ser aberto ao público, no dia
um de junho.-----------------------------------------------------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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------ Seguidamente, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, solicitou que se
passasse à apreciação do ponto seguinte, da ordem de trabalhos.----------------------------------- PONTO DOIS: Apreciação e decisão sobre o pedido de suspensão de
mandato apresentado por deputado municipal e eventual instalação do substituto,
nos termos do disposto no art.º 47º, conjugado com o art.º 79º, da Lei nº 169/99, de
18 de setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro.------------------------------Submetido o ponto à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade.-------------------PONTO TRÊS: Apreciação e votação, nos termos do previsto na alínea c), do
nº. 2, do art.º 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei nº. 5A/2002, de 11 de janeiro, dos documentos de prestação de contas do ano de 2011 e
apreciação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do
ano de 2011.----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Miguel Grego, novamente no uso da palavra, começou por
sintetizar, aquilo que foi o ano de 2011, em questões de prestação de contas, o qual foi
notoriamente marcado pela crise económica. Em termos gerais, podia dizer-se que 2011,
marcou o início dos cortes orçamentais, impostos pelo Governo, tendo como objetivo
primordial o cumprimento do programa de assistência económica e financeira,
estipulado pela troika. Aquelas medidas, refletiram-se na descida de receita, não só no
Município de Mira, mas também, em todos os setores de atividade económica, que
viram as suas margens de lucros, serem reduzidas drasticamente. A par daquela
situação, o Município viu também reduzida a transferência de verbas, do Orçamento de
Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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Estado, comparativamente com anos anteriores (redução de sete, vírgula quatro por
centro). A par disso, o Estado tem continuado a política, de transferência de
competências para as Autarquias Locais, todavia, as verbas recebidas para esse efeito,
eram cada vez menores e o prazo de pagamento, tinha vindo a ser alargado, colocando o
Município numa situação financeira delicada, tendo que proceder ao pagamento desses
compromissos, atempadamente. Daqui se podia depreender, que o Estado Português
“era mau pagador” não tendo cumprido as suas obrigações dentro dos prazos, mas que,
continuava a obrigar os Municípios a cumpri-las, sob pena de serem penalizados. Em
conclusão, afirmou que o ano transato foi marcado por uma conjuntura económica
difícil, com inúmeros cortes em todas as áreas, mas que apesar de tudo, o Município de
Mira, tudo tinha feito, em termos de contenção de despesas, com pessoal, aquisição de
bens e serviços, obras estruturantes e investimentos, optando por uma política de
prioridades e contenção. -------------------------------------------------------------------------------- Quanto à componente social, também tinha enveredado esforços, no sentido de
poder, estender o seu apoio, a todas as famílias carenciadas do concelho, principalmente
às crianças, para que nada lhes faltasse, em questões de apoio escolar e alimentação. --------- Quanto ao capítulo de despesas, referiu que tinham sido efetuados esforços, no
sentido da despesa vir a ser reduzida progressivamente, principalmente a de curto
prazo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ No que dizia respeito à receita, salientou que o Município de Mira, poderia ter
procedido à venda de património, nomeadamente o antigo armazém municipal, para
Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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obter receita mas que, por uma questão de mercado, não o fez adiando essa decisão,
para um futuro, em que os preços de mercado, fossem mais aliciantes. ------------------------- Às dezassete horas e trinta e cinco minutos, ausentou-se da sessão, o membro Sr.
Carlos Monteiro.------------------------------------------------------------------------------------------ O membro da Assembleia Sr. José Frade (PSD) , usou da palavra e começou
por fazer referência, à intervenção do Sr. Vereador Miguel Grego, relativamente às
contas de 2011. Na sua intervenção, disse que os problemas dos orçamentos e sua falta
de concretização, constituíam uma prática corrente e, não uma exceção. Mandava a
prudência, que os orçamentos deviam ser criteriosamente cumpridos, respeitando
sempre os compromissos nele assumidos. Chamou a atenção do Executivo, para as
partes “orçamental e execução”, que considerou ter, “uma deficiente taxa de execução
orçamental” com uma previsão de dezanove milhões de euros orçamentados, e receita
de aproximadamente dez milhões de euros, o que, poderia revelar, possivelmente,
alguns erros de previsão, aliados ainda à crise económica e consequente diminuição de
receitas. Recomendou ao Executivo, uma elaboração mais cuidadosa do orçamento,
definindo prioridades e metas, mais concretas e objetivas, assegurando a sua
concretização. Chamou ainda à atenção, para alguns erros gráficos no relatório, que não
poderiam continuar a persistir. No que dizia respeito a alguns pontos do orçamento,
podia-se constatar que os gastos com os órgãos autárquicos, eram no seu entender
supérfluos, comparativamente com educação e obras de saneamento, representando um
peso de nove por cento, na classificação orgânica, pelo que alertou o Executivo, para
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aquela situação. ------------------------------------------------------------------------------------------O membro da Assembleia Sr. Paulo Grego (PS), no uso da palavra, começou por
fazer referência aos comentários, anteriormente proferidos, pelo Sr. José Frade, dos
quais discordou parcialmente. Assim, disse que tendo em consideração a prestação de
contas, do exercício de 2011, que o rumo seguido pelo atual Executivo, era o possível e
recomendável no atual momento de conjuntura económica desfavorável, não tendo
contudo, seguido o caminho mais fácil. No entanto, tinha vindo a registar-se um
decréscimo na receita apurada, proveniente das mais variadas áreas, quer fosse turismo,
licenciamentos diversos, o que era facilmente compreensível.------------------------------------- O membro da Assembleia Sr. Juan António (PSD) interveio e focou a sua
intervenção, no relatório da prestação de contas. Assim, verificou que não foi efetuado
qualquer tipo de venda de património, conforme previsto no orçamento, situação que
não suscitou, qualquer admiração da sua parte, “nem ninguém estava a espera”, uma
vez que, o preço de mercado não era propício nem o momento oportuno. E mais disse,
caso fosse intenção do Município vender património, o mesmo já devia ter ocorrido há
anos, altura em que a cotação dos valores de mercado era vantajosa. Prosseguindo na
análise do relatório de contas, afirmou “Pese embora reconheça que tenha havido uma
diminuição da despesa corrente, ela não é assim tão significativa”, incentivou o
Município, para que continuasse continue a trabalhar naquele sentido, mas de uma
forma continua e eficaz. Neste capítulo, destacou a questão dos recursos humanos e o
seu índice de produtividade, achou estranho numa instituição como a atual, não estar a
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decorrer qualquer tipo de processo disciplinar, o que podia evidenciar, algum tipo de
proteção ou cobertura, por parte da instituição, alegando que em todas as organizações,
existiam colaboradores bons e outros menos. Suscitou-lhe curiosidade, a transferências
de verbas para o associativismo. Sobre aquele ponto, constatou que as verbas
transferidas para o associativismo, eram superiores às transferidas para as Juntas de
Freguesia, situação que no seu entender, devia ser acautelada. Relativamente a obras
efetuadas e ainda não pagas pelo Município, referiu o caso da empresa “SOCÉRTIMA”.
Todavia, tratava-se de uma empresa, cujos créditos não tinham sido pagos e que poderia
coloca-la, em sérios riscos de insolvência, devendo o Município de Mira, acautelar
aquele tipo de situações. Por último e para finalizar, agradeceu a presença na sessão, da
colaboradora Dra. Isabel Cristina Morais e a sua disponibilidade para prestar
esclarecimentos.------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, usando da palavra, fez questão de
salientar, que a redução da despesa corrente, tendo como base os documentos
apresentados, cifrou-se em quinhentos mil euros, não querendo daquele modo, “criar
má impressão de que tudo era mau”.------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Miguel Grego, participou de novo na sessão e começou por
responder às questões, suscitadas pelo Sr. Juan António. Relativamente à venda de
património municipal, referiu que apesar de não ter sido efetuada qualquer ação nesta
matéria, foi construído, um armazém municipal novo, tendo libertado deste modo, o
centro da Vila para a futura construção de quatro lotes, que oportunamente serão
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vendidos, possibilitando um encaixe financeiro para o Município, gerando daquele
modo, capital para amortização da dívida. Passando para a questão do associativismo
não deixou de manifestar a sua indignação, quando alguém “compara coisas não
comparáveis”, Juntas de Freguesia com Associativismo. Esclareceu que as verbas
transferidas para as Juntas de Freguesia tinham um fim específico, estando as mesmas,
devidamente referenciadas e discriminadas em Edital. Quanto aos apoios atribuídos ao
associativismo, referiu que o mesmo estava a ser fortemente penalizado, em virtude de
não ter sido contemplado, com verbas ordinárias mas apenas com extraordinárias,
devido a indisponibilidade financeira. Mais informou, que as verbas atribuídas, eram
efetuadas tendo por base, a apresentação dum plano de atividades e relatórios,
devidamente aprovados.---------------------------------------------------------------------------------- Em relação ao Campo de Tiro de Mira e à empresa construtora “SOCÉRTIMA”,
esclareceu que a mesma ainda não tinha sido ressarcida, em virtude do Estado, ainda
não ter assinado o contrato de transferência de verba.---------------------------------------------- Relativamente aos Órgãos Autárquicos, esclareceu que, dentro dessa rubrica, estão
“agrupados o pessoal dos gabinetes, bens e serviços e protocolos, isto por convenção
técnica”, daí a razão do valor final, apresentado no orçamento.---------------------------------- Quanto aos pagamentos tardios, efetuados pelo Estado, referiu que a situação não
deveria continuar, uma vez que, a lei de assunção de compromissos, veio obrigar
também o Estado, a cumprir as suas obrigações.----------------------------------------------------- No que respeitava ao Campo de Tiro, o mesmo foi considerado “Obra
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estruturante” e foi reconhecido como fator de “dinamização turística do concelho”.
Quanto à realização, de uma eventual prova internacional, no Campo de Tiro, disse
existir uma pré-candidatura, faltando apenas como requisito a homologação do referido
campo, devendo essa candidatura, estar concluída em setembro do corrente ano. A
prova a ser realizada, estaria prevista para o ano de 2013. Mais informou, que estando
concluída aquela obra, “será o melhor Campo de Tiro do País e apto a receber provas
de índole ibérica e internacional”.--------------------------------------------------------------------- Relativamente aos “cortes com pessoal”, referiu que esses cortes foram sobretudo,
“referente aos anos de 2009 e 2010, com vinte e muitos, mas também, 2010 e 2011, com
quatro, chegando a uma altura, em que se atinge os serviços mínimos, não se pode
cortar mais”. Quanto ao facto do orçamento, ser considerado pouco ambicioso, referiu
ser uma prática corrente, por parte dos membros da Assembleia, criticarem-no. O
orçamento era um documento oficial, rigoroso, tendo como objetivo, o seu
cumprimento.--------------------------------------------------------------------------------------------- Outra situação abordada foi direcionada à AIBAP e UAC. Sobre este ponto, referiu
ser naquele momento, Presidente demissionário, informando que na “próxima quartafeira, haveria uma Assembleia Geral depois de muitas reuniões com os acionistas
todos, onde eventualmente, alem de aprovar as contas, o que é um preciosismo, numa
altura em que o revisor oficial de contas, não se tinha pronunciado”, pelo que foi
necessário, proceder à marcação de outra reunião, para que o revisor oficial de contas,
se pudesse então pronunciar, para aprovação das referidas contas. Quanto à situação da
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UAC e AIBAP, em virtude de não estarem presentes, foi solicitado à Dra. Cristina
Morais, que se pronunciasse, em termos técnicos, sobre a situação em apreço, bem
como, as “receitas por cobrar duvidosas”. Relativamente à questão da subida dos
fornecedores, foi confirmada e considerada “perfeitamente compreensível”, para uma
organização como aquela. De salientar que, “se subiu duzentos mil euros nos
fornecedores correntes, baixou-se um milhão e duzentos mil euros, nos pagos a
fornecedores.---------------------------------------------------------------------------------------------- A Dra. Cristina Morais, procedeu à explicação da situação observada, na AIBAP
e UAC, esclarecendo que, devido à não aprovação das contas, as mesmas “não são
consideradas entidades, no sector empresarial local e como tal não relevam para
efeitos de endividamento líquido. O que nós temos efetivamente a relevar, para efeitos
de endividamento líquido, é a Associação de Municípios do Baixo Mondego”. Portanto,
como não pertenciam ao sector empresarial local, eram excluídas daquele
endividamento.-------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto às cobranças duvidosas, foi referido que “os valores a receber, estão
refletidos relativamente aos nossos clientes e utentes, porque nós utilizamos um
esquema, que é virtualização de receita, ou seja, os documentos não recebidos, nós
colocamos e relevamos contabilisticamente à guarda do tesoureiro e são refletidos no
mapa do controlo orçamental da receita por cobrar no final do ano”.---------------------------- O membro da Assembleia Sr. José Frade (PSD) interveio e não querendo por
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em causa, os dados e a explicação técnica, afirmou que para todos os efeitos, existia de
facto um passivo, tendo razão aquando da sua intervenção anterior.----------------------------- Ausentou-se da sessão o Sr. Juan António (PSD)--------------------------------------------- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, terminadas as intervenções, iniciou o
processo de votação daquele ponto, tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com os------- Votos contra: sete votos (PSD).------------------------------------------------------------------ Abstenções: um voto (MAR).-------------------------------------------------------------------- Votos a favor: onze votos (PS).-----------------------------------------------------------------------------Não votou o Sr. Narciso Patrão (PS), em virtude de não estar presente.---------PONTO QUATRO: Aprovação, nos termos preconizados da alínea b) do nº, 2
do artº. 53º. da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro na redação dada pela Lei n.º 5 –
A/2002 de 11 de janeiro, da 1º. Revisão orçamental/1ª. revisão PPI/1ª. revisão AMR
– Ano de 2012.-------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Miguel Grego, novamente no uso da palavra, procedeu então à
sua intervenção, fundamentando que a revisão orçamental, tratava-se de uma
“incorporação de saldo de gerência, que representava um montante mais baixo do que
é habitual, servindo para reforçar um conjunto grande de rubricas, que se entendia
estar desguarnecidas, em virtude dos aumentos instalados, como por exemplo
combustíveis e afins.-------------------------------------------------------------------------------------- O Membro da Assembleia Sr. Joaquim Sousa Pinto (MAR), no uso da palavra,
focou a sua intervenção, na análise da revisão orçamental. Pelo que, solicitou ao
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Executivo, explicações mais detalhadas, relativamente às despesas correntes,
nomeadamente, despesas de combustíveis, recolha de resíduos sólidos, de efluentes
entre outras, pelo que, questionou esta revisão, dado que, “em nenhuma rubrica, se
verificava uma diminuição de despesas”. Relativamente às “despesas de capital”,
verificava-se também um aumento generalizado, como por exemplo, a manutenção do
relvado do Estádio Municipal, com uma verba de quinze mil euros.------------------------------ Quanto à área social, não vinha referenciado qualquer tipo de apoio, que pudesse
vir a ser prestado, a famílias carenciadas do Concelho, numa altura em que as
dificuldades financeiras, se acentuavam.-------------------------------------------------------------- O Membro da Assembleia Sr. José Frade (PSD), no uso da palavra e na
sequência da intervenção anterior, afirmou que, os critérios utilizados pelo Executivo
naquela revisão, não eram os mais adequados. Assim, disse que o Executivo ou “ falhou
muito na orçamentação inicial, com três meses de gestão, ou realmente esta correção…
restam muitas reservas, relativamente aquilo que é a sua distribuição”.------------------------- Quanto aos Órgãos Autárquicos, sabendo que representava a maior “fatia do
bolo”, não quis deixar de manifestar a sua preocupação, no que respeitava a despesas
com combustíveis. Na área da publicidade, turismo havia também a registar, um
aumento na ordem de quatro a dez por cento, facto que o preocupava.--------------------------- Outra rubrica, que mereceu também alguma crítica, foi direcionada a “Outros
bens”. Referiu que, além dos valores apresentados serem avultados, poderiam correr o
risco, de virem a ser questionados mais tarde, uma vez que não discriminavam situação
Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
Página 30 de 49

MUNICÍPIO DE MIRA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

alguma. Mais referiu, que aquele orçamento, aquelas opções, não refletiam a visão do
grupo municipal do PSD.--------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Miguel Grego, e tendo como objetivo o esclarecimento de
dúvidas, levantadas pelos senhores Sousa Pinto e José Frade, explicou alguns pontos,
relativos ao orçamento. Assim, esclareceu que grande parte daqueles reforços, já estava
previsto em orçamento, alegando que a “incorporação do saldo de gerência”, acontecia
obrigatoriamente por Lei. Relativamente à rubrica “Outros bens”, informou que a
mesma fazia parte do plano de orçamento oficial, pelo que era obrigatório constar do
mesmo, não havendo qualquer tipo de “manipulação de valores”.---------------------------------- O Membro da Assembleia Sr. Joaquim Sousa Pinto (MAR),

reiterou a

posição tomada anteriormente, mas adiantou que o Executivo, poderia ter sido mais
ambicioso, em relação ao reforço de verbas, nomeadamente a área social. Em
conclusão, recomendou que o Executivo, poderia à priori, ter planeado, este tipo de
situações.--------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, terminadas as intervenções, iniciou o
processo de votação daquele ponto, tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com:---------Votos contra: sete votos (PSD).------------------------------------------------------------------ Abstenções: um voto (MAR).-------------------------------------------------------------------- Votos a favor: doze votos (PS).------------------------------------------------------------------

PONTO

CINCO:

Autorização

prévia

genérica

para

assunção

de

compromissos plurianuais – nova lei dos compromissos (Lei nº. 8/2012, de 21 de
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janeiro) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, atribuiu a palavra ao Executivo, para
apresentação daquele ponto.----------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Miguel Grego considerou que a Lei da assunção de
compromissos, LPCA estava revestida de ilegalidades, devendo a mesma ser declarada
“inconstitucional”. Mais informou, que a Lei, veio complicar todo o processo de
aquisição de serviços, procedimentos concursais, obras, etc. obrigando a um controlo
mais apertado e exigente na despesa a efetuar. Em termos práticos, isto significava, “que
todos os compromissos plurianuais, independentemente do montante, teriam que vir à
Assembleia Municipal, como por exemplo, qualquer concurso para as escolas, é
plurianual, que apanha um ano letivo, dois anos, teria que vir previamente aqui, o que
é impraticável para fazer esta gestão. Então, teve que se arranjar maneiras expeditas,
por forma a que a Câmara, não extravasasse as suas competências”.--------------------------- O Membro da Assembleia Sr. José Frade (PSD) interveio e afirmou que
“estamos perante um complexo jurídico grande, sem bases muito sólidas para decidir
sobre isto. Achamos que a regulamentação, ainda não está adequada”. Seguindo como
referência, a posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Comissões de
Coordenação Regional e outras, entendiam que as medidas não estavam completamente
esclarecidas e corretas, relativamente ao que foi questionado pelo grupo municipal do
PSD, não querendo daquela forma, colocar em causa, pareceres jurídicos. Considerou
que existiam “muitos erros e omissões”, ao que, a cumprirem-se todos os
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procedimentos obrigatórios, “torna-se ainda mais complexo, este processo de
tramitação”.----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Miguel Grego, no uso da palavra, concordou que de facto “era
um complexo jurídico que estava em vigor e que a Câmara tinha que o gerir todos os
dias”. A título de exemplo, referiu o “contrato com a Internet que terminava no dia
trinta, e que, no dia seguinte tinha que funcionar, frisando que são realidades que não
se podem fugir”. Pese embora fosse um complexo jurídico, alguém tinha que se
responsabilizar por isso. Tratando-se de uma situação complexa e delicada, tinham que
ser observadas e cumpridas todas as normas, uma vez que se tratava de um imperativo
legal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, terminadas as intervenções, iniciou o
processo de votação daquele ponto, tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com:-------- votos contra: cinco votos (PSD).----------------------------------------------------------------- votos a favor: treze votos (PS e MAR).--------------------------------------------------------- abstenções: não houve.---------------------------------------------------------------------------- Não votaram os senhores Gabriel Pinho e Pedro Nunes, em virtude de se terem
ausentado da sessão, às dezoito horas e trinta minutos.---------------------------------------------- Em Seguida o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, concedeu a palavra ao
Sr. José Frade, para apresentação da declaração de voto do PSD.--------------------------------- Declaração de Voto PSD.----------------------------------------------------------------------- Começo pela não aceitação como justificação pelo facto da informação feita,
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extremamente onerosa, a convocação da assembleia municipal, reafirmando que já
declaramos, que façam-se todas as Assembleias Municipais, extraordinárias que se
entendam por bem necessárias, cujo Grupo Municipal do PSD, abdica de quaisquer
retificações. Sobre matéria em debate e votação, não querendo por em causa outras
leituras da lei, entendemos que o que nos foi proposto, é uma solução da Lei nº 8/2012,
de 21 de Fevereiro, nomeadamente o seu artº 6º , alínea c). A lei define que permite
cumprimentos, pretende-se contornar a lei, torná-la inútil com autorizações para as
quais, não estaremos verdeiramente e legalmente autorizados ou mesmo técnica e
juridicamente assistidos. Uma autorização prévia e genérica, pelo período para quem é
solicitada, com a abrangência que os atos implica, a argumentação que suporta, pelo
que não pode deixar de destacar a afirmação de que se procura uma solução idêntica e
preconizada, para as demais entidades do sector público e administrativo, deixa-nos
ainda mais dúvidas, quanto à sua bondade, dado que não há nada que regulamente
outra forma de aplicação da lei. Face à legalidade duvidosa, o Executivo deveria ter
apresentado um parecer ou fundamentação jurídica,

de outras entidades,

nomeadamente sobre esta posição clara e inequívoca, da Direcção-Geral ou CCR,
Associação Nacional de Municípios, para termos algo que nos desse mais rigor e
confiança na nossa decisão, tal não aconteceu. Advém o fato que nos é proposto três
anos que ultrapasse o exercício deste executivo, o que não deixa de dizer, que por esse
fato também se devam parar obras estruturantes e preocupantes e necessárias para o
concelho. Podemos não questionar muitas vezes o custo da obra mas a prioridade na
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mesma e desta forma dá-se aquilo que não se gosta que se diga, cheque em branco, ao
Presidente restando apenas a retificação ou tomada de conhecimento à posteriori,
porque aqui está a grande questão, retifica-se ou não do ato colocado ou a simples
tomada de conhecimento. Entendemos pois, que o Senhor Presidente nos termos da lei,
deve trazer à Assembleia Municipal todos os atos que estejam consignados sobre
materialização e apreço. Por estas razões, votamos contra esta forma de agir.----------------- Logo de seguida, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, concedeu a palavra
ao Sr. Paulo Grego, para apresentação da declaração de voto do PS.------------------------------ Declaração de Voto PS.-------------------------------------------------------------------------- Entendendo que no fundo as regras se mantem, como foi aqui dito, o ónus da
questão fica da mesma maneira, à responsabilidade do Presidente de Câmara, e
percebendo que esta lei está em vigor, esta seria a única forma da vida corrente da
Autarquia, continuar a ser possível com estas alterações introduzidas. Olhando ao
nosso redor e pesquisando aquilo que se passou em concelhos relativamente perto de
nós e outros mais longe, foi este o caminho escolhido por todos. Não compreendemos
outra solução que não esta. Parece-me que ter assembleias com deputados que não são
profissionais, tem as suas profissões, a cada quinze dias para poder decidir um
concurso abaixo do valor de cem mil euros, levaria a ter as assembleias que
frequentemente não teriam quórum e tentaríamos constantemente mesmo abdicando da
nossa senha de presença, a ter poucos resultados, por exemplo hoje, em que as
bancadas estão reduzidas, mesmo tendo Assembleias de dois em dois ou três em três
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meses. Portanto parece-nos que esta é a única forma coerente e custa-nos a nós,
Partido Socialista, e é com grande surpresa, que vimos resultados da votação, mas
como ia a dizer, custa-nos perceber como não aprovar este, o caminho para a gestão
corrente da Autarquia.----------------------------------------------------------------------------------- PONTO SEIS: Tomada de conhecimento de declarações do Presidente da
Câmara no âmbito da lei sobre a assunção de compromissos e pagamentos (alínea
c) do nº. 2 do artº. 15º. da Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro).----------------------------------O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, concedeu a palavra ao Sr. Vereador
Miguel Grego, em representação do Município de Mira.--------------------------------------------- O Sr. Vereador Miguel Grego, usando da palavra, começou por esclarecer que
aquela Lei, era mais uma matéria de “uso obrigatório” na Autarquia e como tal,
representava mais atribuições e responsabilidades, para o Presidente da Câmara
Municipal, no que dizia respeito à tomada de conhecimento de declarações.---------------------- O membro da Assembleia Sr. José Frade (PSD), no seguimento da
intervenção do Sr. Vereador, interveio alertando o Executivo, para erros verificados na
certidão

DAJ/SAOM

nº

26/2012:

“A câmara

municipal

deliberou,

tomou

conhecimento…” devendo a redação, na sua optica mencionar: “A Câmara Municipal
tomou conhecimento”.------------------------------------------------------------------------------------A correção foi aceite.------------------------------------------------------------------------------ PONTO SETE: Aceitação e declaração de interesse público municipal da
empresa Miroliva – Agroindustrial, Ldª., em cumprimento do artigo 41º. do
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Regulamento do Plano Diretor Municipal de Mira.------------------------------------------------ O Sr. Vereador Miguel Grego, no uso da palavra, esclareceu que se tratava de
uma empresa licenciada em mil novecentos e oitenta e quatro, portanto em data anterior
à entrada em vigor do Plano Diretor Municipal, (mil novecentos e noventa e quatro)
encontrando-se o mesmo, implantado em ambos os espaços. O motivo daquela
pretensão, devia-se ao fato, daquela empresa, pretender implementar um processo de
certificação alimentar e ambiental, só possíveis, se a mesma fosse considerada de
interesse público municipal.------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, submeteu este ponto a votação, tendo
sido aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ PONTO OITO: Aceitação e declaração de interesse público municipal do
empreendimento turístico Herdade Lago Real, em cumprimento do artigo 41º. do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Mira – alteração ao uso do edifício
destinado a picadeiro para centro de estágio.----------------------------------------------------- O Sr. Vereador Miguel Grego, interveio e explicou que não se tratava de uma
nova declaração de interesse público municipal, mas sim, uma que foi outrora aprovada
pela Assembleia, em que um dos equipamentos, previstos naquele empreendimento,
seria a instalação de um “picadeiro”. Vinha agora o promotor, solicitar uma autorização
ao uso, invocando justificações, consideradas atendíveis pelo Executivo, pretendendo
que o mesmo, fosse reconhecido como “Centro de Estágio”.-------------------------------------- O Membro da Assembleia Sr. José Frade (PSD), manifestou desinteresse no
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assunto debatido e solicitou ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, a suspensão dos
trabalhos, bem como informou ser intenção do Grupo Municipal do PSD, o abandono
da sessão.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, perante aquela atitude, afirmou que tal
comportamento, não era aceitável, evidenciava uma atitude pouco democrática e
incorreta, remetendo tal situação, para a leitura do art.º 4º, do “Estatuto dos Eleitos”,
capítulo “deveres”, no qual referia o seguinte: no exercício das suas funções, os eleitos
locais estão vinculados ao cumprimento dos seguintes princípios, em matéria de
legalidade e direitos dos cidadãos: observar escrupulosamente as normas legais
regulamentares aplicáveis aos atos assim praticados pelos órgãos da mesa; cumprir e
fazer cumprir as normas constitucionais e legais relativas a defesa dos interesses e
direitos dos cidadãos no âmbito das suas competências; atuar com justiça e
imparcialidade. Em matéria de prossecução do interesse publico, salvaguardar e
defender os interesses públicos do Estado e da respetiva autarquia; respeitar o fim
público dos poderes em que se encontram investidos; não patrocinar interesses
particulares próprios ou de terceiros, de qualquer natureza que haja exercício das suas
funções…participar nos organismos do município ou da freguesia”. Lido então aquele
artigo, referiu que o mesmo, serviu para reforçar a sua tomada de posição inicial, não
admitiu tal atitude, por parte do Sr. José Frade.-------------------------------------------------------- O Membro da Assembleia Sr. Paulo Grego (PS), no uso da palavra, aproveitou
a oportunidade, para contabilizar o número de vezes que o Grupo Municipal do PSD,
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manifestou vontade em abandonar os trabalhos, referiu que tal prática era habitual.
Desta feita, recomendou ao Sr. José Frade, que seria preferível não comparecer nas
referidas sessões, do que vir promover episódios daquele tipo, manifestando
habitualmente intenções de abandonar sessões a meio, sempre que os assuntos em
debate, não fossem do seu interesse, alegando sempre “desculpas esfarrapadas”.--------------- O membro da Assembleia Sr. José Frade (PSD), interveio alegou que o Sr.
Paulo Grego, usou da palavra apenas por pura especulação e, com o instituto de dividir
a bancada do PSD, atitude essa, que considerou ser grave. Disse que as tomadas de
posição, do Grupo Municipal do PSD, eram sempre decididas em grupo, e não a título
individual.-------------------------------------------------------------------------------------------------- De imediato o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, procedeu à interrupção
dos trabalhos, para um curto intervalo, sendo dezanove horas e dez minutos.--------------------Às dezanove horas e trinta e cinco minutos, foram retomados os trabalhos.-------------- O Sr. Vereador Miguel Grego, no uso da palavra e retomando o ponto oito da
ordem de trabalhos, reiterou o interesse na alteração ao uso, do edifício destinado a
picadeiro, para Centro de Estágio, frisando as valências económicas e turísticas, que a
mesma possa vir a proporcionar, num futuro próximo para o concelho de Mira.---------------- O Membro da Assembleia Sr. José Frade (PSD), no uso da palavra e em síntese
considerou que aquele processo, foi desde o início, recheado de ilegalidades e de
situações menos claras, que convinha não esquecer, a constatar por atas lavradas, na
altura do início do projeto. Não quis com aquilo dizer, que devia haver um tratamento
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diferente, entre operadores económicos, mas em nome da legalidade, os projetos deviam
ser feitos de acordo com princípio técnicos, para os quais foram aprovados. Não se
estava a questionar, o interesse turístico do empreendimento, mas sim a forma como o
mesmo foi conduzido desde o início, chegando a uma situação tal, que só mediante
declaração de interesse municipal, o mesmo pudesse vir a ser aprovado, dada as
ilegalidades registadas ao longo do seu desenvolvimento, serem mais que muitas, e na
sua opinião restava apenas, aos deputados municipais, assumirem as suas
responsabilidades naquela matéria.-------------------------------------------------------------------- O Membro da Assembleia Sra. Fernanda Batista (PS), no uso da palavra, tomou
parte na discussão e solicitou ao Executivo esclarecimentos adicionais, relativamente ao
ponto da situação daquele empreendimento turístico.----------------------------------------------- E dirigindo-se ao Grupo Municipal do PSD, disse que não compreendia, como
tinha sido possível terem aprovado, o pedido da empresa “Miroliva” como sendo de
utilidade pública, e agora com a situação da “Herdade do Lago Real” mudavam de
opinião, adotando uma ideologia diferente. Aproveitou a oportunidade, para enaltecer as
mais-valias que aquele empreendimento, poderia vir a representar para o futuro do
concelho de Mira, não só na vertente turística, mas também pela vertente da
empregabilidade, dada a diversificação de serviços, caso fosse aprovado. Criticou
daquele modo, as posturas adotadas pelos membros do PSD, desde o início do projeto
até ao presente momento, não percebia muito bem a ideologia e posições assumidas,
pois deviam ser sempre idênticas. Por fim reiterou os sérios prejuízos, para o concelho
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de Mira, caso o ponto, não fosse aprovado.Recordou que o concelho de Mira, “esteve
estagnado dezassete anos no tempo do PSD”.-------------------------------------------------------- O membro da Assembleia Sr. José Frade (PSD), no uso do direito de resposta,
questionou a Sra. Fernanda Batista, acerca da relação entre a empresa “Miroliva” e o
empreendimento “Herdade Lago Real”, afirmou com veemência que a mesma “ou não
leu os documentos ou então não estava consciente da realidade dos factos”, não
compreendeu o porquê, de questionar a posição assumida pelo PSD, em relação aos
factos em questão, considerou as declarações da Sra. Fernanda Batista uma utopia.
Disse que uma coisa era sobre o passado histórico e outra sobre o futuro. Objectou e,
esclareceu que “o futuro não ultrapassou nenhum dos pressupostos do passado”, em
virtude da situação observada no passado, ser exatamente igual à do presente, não tendo
na sua ótica, havido alterações dignas de registo. Em seu entender, se o empreendimento
“Herdade Lago Real”, estava em conformidade, porque é que estava a ser requerida,
naquele momento, a declaração de interesse público municipal.----------------------------------- O membro da Assembleia Sr. Pedro Nunes (PSD), no uso da palavra e
reportando-se às afirmações ali proferidas durante a sessão, sublinhou que o conceito de
lealdade, em política, era para si, sinónimo de cumprimento de um dever, de uma
missão, para o qual tinha sido mandatado. Quanto à questão do empreendimento
turístico, afirmou conhece-lo bem, desde o seu início e que respeitaria a decisão do seu
partido, aquando da sua votação. Relativamente ao eventual abandono de sessões de
Assembleia, esclareceu, que nunca o fez e que por ventura, algum dia, algum membro o
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fez, foi por livre iniciativa e nunca em nome da bancada Municipal do PSD.------------------- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, depois de ouvidos os intervenientes,
aproveitou um pequeno espaço de tempo, para prestar alguns esclarecimentos,
nomeadamente, no que dizia respeito, à declaração de interesse público. Sobre aquele
assunto, quis elucidar os presentes, aquele procedimento, já tinha sido efetuado
anteriormente, pela Assembleia, para a finalidade inicial. O que se pretendia agora, “era
alterar o objeto dessa atividade, de picadeiro para centro de estágio, não estando em
causa, se estava ou não em conformidade, se estava ou não licenciado”. Mais
informou, que o Concelho de Mira ficaria muito a ganhar com aquele empreendimento,
dado o seu potencial económico e interesse turístico para a Região.------------------------------ O membro da Assembleia Sr. Paulo Grego (PS), interveio, reforçando as
palavras do Sr. Presidente da Mesa e salientou a importância estratégica, daquele
empreendimento turístico, para a Região e que a questão em causa, seria apenas a
alteração do objeto inicial, para o qual foi licenciado. Mais informou, que a Bancada
Municipal do PS, estava plenamente de acordo com aquela alteração. Quanto à
intervenção do Sr. José Frade, salientou que as suas afirmações, partiam de um
pressuposto errado ao afirmar que, se o PS queria aprovar uma situação de interesse
municipal, era porque algo estava errado. Entendeu que tais afirmações estavam
revestidas de alguma confusão em termos de conceitos e terminologia, alegou que, o
que estava em causa, não eram irregularidades detetadas ao longo do processo, apesar
dessa matéria, não ser do foro da Assembleia, mas sim, alteração da designação à
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atividade inicial, a pedido do promotor.---------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia interveio na qualidade de membro da
Assembleia Municipal e fundamentou a sua posição, em relação ao assunto, em debate.
Assim esclareceu que “na qualidade de deputado municipal, não estava ali para lavar
coisas menos legais e presumo que pertencemos a um órgão que não pode ser
identificado com essas finalidades, isto é, quando a coisa está menos bem, vem à
Assembleia Municipal para declarar o interesse público”. Considerou trata-se de uma
situação inaceitável, porque poder-se-ia correr o risco, de a Assembleia Municipal, vir a
ser conotada negativamente, como sendo um órgão superior, que tinha poder para
aprovar, o que não estava em conformidade. Não era esse o objeto da Assembleia. As
afirmações do Sr. José Frade, poderiam induzir em erro, colocando em causa a
legitimidade da Assembleia Municipal, sendo as mesmas inaceitáveis. Considerou que
questões de interesse municipal, só são levadas à Assembleia, se realmente se verificar
que as mesmas reúnem condições para esse efeito, entendendo que até, deveriam ter
“benesses da própria Autarquia e muitas, isto é, a concessão de interesse municipal,
não deveria ser simplesmente um “proforma”. Mais informou que a declaração de
interesse público municipal, quer fosse para a “Miroliva”, “Herdade Lago Real” ou
“Pescanova”, eram no seu entender, rigorosamente as mesmas, em questões de
enquadramento ideológico e de interesses. Seria inadmissível, que a Assembleia
Municipal viesse a ser vista, como ónus da desonra, que aprovou os empreendimentos
atrás mencionados.----------------------------------------------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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------ O Sr. Vereador Miguel Grego, no uso da palavra, informou que o Executivo
ficou mais tranquilo uma vez que, aquelas situações ficaram esclarecidas e que acima de
tudo, era necessário apurar a verdade dos factos. Esclareceu que, a situação da Herdade
do Lago Real já tinha alguns anos, sendo a mesma do conhecimento de todos. Mais
referiu, que o caminho seguido naquele momento, foi o escolhido na altura em que o
Executivo, era liderado pelo então Sr. Presidente da Câmara Dr. Mário Maduro, que
contratou os serviços da Dra. Fernanda Paula Oliveira, na área do aconselhamento
jurídico, tendo então o Executivo, sido aconselhado sobre quais os caminhos a seguir.------- Ausentaram-se da sessão, os membros do Grupo Municipal do PSD, sendo vinte
horas e vinte minutos.------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, submeteu este ponto a votação, tendo
sido aprovado por unanimidade, com os votos dos membros presentes. Os membros do
PSD não votaram, em virtude de estarem ausentes.-------------------------------------------------- Declaração de voto, Sr. Sousa Pinto (MAR), referiu que assistiu durante duas
horas, à discussão de um assunto, que não tinha discussão possível.----------------------------- Regressaram à sessão, os membros do Grupo Municipal do PSD, sendo vinte horas
e vinte e cinco minutos.--------------------------------------------------------------------------------- PONTO NOVE: Retificação e correção material do Regulamento do Plano de
Urbanização da Praia de Mira, nos termos do disposto no n.º 2 e 3 do artigo 97-A,
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro na sua atual redação, conjugado com
o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º, e alínea a) do n.º 3 do artigo 53.º da
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Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação.--------------------------------------- O Sr. Vereador Miguel Grego, no uso da palavra, referiu tratar-se basicamente de
uma retificação, do nº1, do artigo 41º do Regulamento do Plano de Urbanização da
Praia de Mira, na sua atual redação, onde constava “correspondem a áreas que pelas
suas características intrínsecas e elevada sensibilidade ecológica, se destinam para fins
de não edificabilidade” passava a constar: Correspondem a áreas que pelas suas
características intrínsecas de elevada sensibilidade ecológica, devem ser objeto de
qualificação, proteção e valorização”.------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, colocou à votação aquele ponto,
tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------- PONTO DEZ: Aprovação, nos termos do disposto na alínea a) do nº. 3 do
artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na atual redação do estudo
urbanístico da área norte da vila de Mira – área de urbanização programada do
PU de Mira – Unidade Operativa H. ---------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Miguel Grego, novamente no uso da palavra, solicitou ao Chefe
de Divisão de Ordenamento e Ambiente do Município, Dr. Ângelo Lopes, que
procedesse à apresentação da proposta do estudo urbanístico. ------------------------------------- O Dr. Ângelo Lopes, no uso da palavra, procedeu então à apresentação do estudo,
tendo para tal, recorrido a um apresentação em “power point”, para uma melhor
compreensão. O estudo tinha como principais objetivos: conferir um maior grau de
urbanidade; reforçar o papel estruturante do eixo EN234/EN334 afastando o trafego de
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passagem; contrariar a perspectiva mono- funcionalista do crescimento da Vila;
aproveitar as vantagens locativas da localização do Nó IC 1 sobre a EN 234 e integrar as
áreas de crescimento propostas na malha existente. Aquele plano de urbanização,
estabeleceu linhas orientadoras de proposta de arruamentos que, ao serem
concretizados, irão proporcionar uma maior legibilidade urbana.---------------------------------- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, colocou à votação o ponto, tendo o
mesmo sido aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------- PONTO ONZE: Ratificação da adjudicação, aprovação da minuta e
conhecimento da outorga do contrato relativo ao concurso público para concessão
de exploração do Parque de Campismo da Juventude da Praia de Mira.------------------ O Sr. Vereador Miguel Grego, no uso da palavra referiu que a ratificação já foi
efetuada, regressando obrigatoriamente, à Assembleia Municipal para aprovação, nos
termos da Lei, tratando-se apenas, de uma mera formalidade. ------------------------------------- O Membro da Assembleia Sr. José Frade (PSD), questionou se havia algum
problema de tramitação com outros concorrentes, algum contencioso. Verificou que
todo o processo decorria com normalidade, elogiou a situação, em virtude daquele ser
mais um elemento de atracão turística para a Região, fez votos, para que o mesmo esteja
em funcionamento no corrente ano. Relativamente à posição do PSD naquele ponto,
afirmou que o mesmo se iria abster, à semelhança dos pontos anteriores. ---------------------- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, colocou o ponto à votação, tendo o
mesmo sido aprovado por maioria, com os :----------------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária de 30/04/2012
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----- Votos a favor: doze votos (PS).------------------------------------------------------------------ Abstenções: oito abstenções (PSD e MAR).---------------------------------------------------- PONTO DOZE: Alteração da ordem de trabalhos da Sessão ordinária de
vinte e nove de Fevereiro de dois mil e doze, incluindo os pontos: aprovação da
moção relativa à proposta de reformulação do mapa judiciário e encerramento do
tribunal de Mira e Aprovação de moção relativa à proposta de Lei nº 44/12 da
Presidência do Conselho de Ministros, Regime Jurídico da reorganização
Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia colocou o ponto à votação, tendo sido
aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- PONTO TREZE: Autorização para prosseguir procedimento concursal de
recrutamento.--------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Miguel Grego, esclareceu que ” o artº 46º determinava que
todos os concursos que estavam a decorrer, tinham que ser submetidos à Assembleia
Municipal, para autorização, para que os mesmos pudessem prosseguir”.--------------------- O Sr. Membro José Frade (PSD), interveio novamente para interpelar o
Executivo e questionar qual o motivo, para abertura dos mesmos. Seria por motivo de
aposentação ou se por necessidade do serviço. ------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Miguel Grego, informou que o motivo deveu-se à aposentação
de motoristas, por um lado e por outro, a situações de motoristas que se encontravam
em situação de contrato de trabalho a termo, tendo atingido o limite de contratação,
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restando ao Município, apenas duas hipóteses: celebração de contrato por tempo
indeterminado ou afastamento temporário dos trabalhadores, optando a Autarquia, pelo
contrato de trabalho por tempo indeterminado.------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, colocou à votação o ponto, tendo o
mesmo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PONTO CATORZE: Unidade operativa J – Plano de urbanização da Vila de
Mira -Expansão urbana Poente/Sul (Salão). ----------------------------------------------------- O Dr. Ângelo Lopes, Chefe de Divisão de Ordenamento e Ambiente, procedeu
à explicação do ponto, através de uma projeção em “power-point”, para que o respetivo
plano se pudesse compreender na íntegra.------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, colocou à votação o ponto, tendo o
mesmo sido aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: --------------------------------------------------------------------------- E não havendo mais nada a tratar, foi pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia
Municipal, declarada encerrada a sessão, sendo vinte e uma horas, e da qual para
constar, se lavrou a presente ata, em que as respetivas deliberações 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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O Presidente da Assembleia Municipal
_________________________________________
(Fernando de Jesus Regateiro, Prof. Dr.)

O 1º. Secretário,
__________________________________________
(Calisto de Oliveira Coquim)

O 2º. Secretário,
__________________________________________
(Sara Raquel dos Santos Fresco)
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