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-----Aos dez dias do mês de Julho do ano de dois mil e sete, nesta Vila de Mira e sala 

de reuniões da Câmara Municipal, reuniu esta, sob a presidência do Ex.mo. sr. 

Presidente da Câmara, Dr. João Maria Ribeiro Reigota, estando presentes os Vereadores 

senhores, Dr. Luís Manuel Neves Rocha, Dr. Manuel de Jesus Martins, Drª. Maria de 

Lurdes Domingues Mesquita, Drª Sandra Margarida dos Santos Pereira, Dr. João Carlos 

da Silva Rua, Dr. Luís Miguel dos Santos Grego e a Chefe de Secção, Olívia da 

Conceição Calisto Petronilho Azenha Eulálio. Presentes também os chefes da Divisão 

Administrativa e Financeira, Dr. João Adelino Faustino de Oliveira e da Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística Eng.ª Paula Cristina Rodrigues de Oliveira Lourenço. 

Não se encontrando ainda presente na sala o sr. Presidente da Câmara, pelo sr. Vereador 

Dr. Manuel Martins, foi declarada aberta a reunião, sendo 14:30 horas, não tendo sido 

lida a acta da reunião anterior, por ter sido distribuído, previamente, o respectivo texto 

pelos senhores Vereadores, a qual foi aprovada por unanimidade e assinada. ------------- 

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

------Neste espaço da reunião não esteve presente o sr. Presidente da Câmara, Dr. João 

Reigota. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  Usou da palavra o sr. Vereador Dr. Manuel Martins que deu conhecimento ao 

executivo da dissolução da Associação de Municípios do Baixo Mondego e Gândaras. -- 

----- Seguidamente, interveio o sr. Vereador Dr. Luis Rocha que apresentou uma palavra 

de reconhecimento e louvor a duas empresas do concelho de Mira,  ambas do sector do 

mobiliário, a “Haut-de-gamme”, destacada com um Óscar dentro do sector do 

mobiliário, na área do mobiliário clássico, galardoada com o prémio “Mobis” e  

“Móveis Páscoa”, que tinha recebido na mesma gala e no mesmo momento a etiqueta de 
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qualidade; que, sendo muito poucas as empresas de Coimbra que tinham recebido tais 

medalhas e prémios, mais mereciam o reconhecimento até porque estavam a colocar o 

nome de Mira, em Portugal e no estrangeiro, no melhor que era feito a nível de 

mobiliário e, por isso, eram merecedoras de tal reconhecimento, extensível aos 

empresários e também aos respectivos trabalhadores. ----------------------------------------- 

----- Fez, depois, um alerta para uma situação que achava um pouco insólita, 

designadamente uma situação verificada no Seixo, no Beco das Olarias, onde tinha sido 

feito o abastecimento de água a uma casa nova, tendo sido destruído o alcatroamento, 

tendo depois sido feita a reparação pelo pessoal ao serviço da Câmara Municipal não no 

Beco das Olarias mas no beco ao lado; que, julgava tratar-se apenas de um engano, mas 

entendia que a situação deveria ser reposta, até para evitar alguns comentários menos 

agradáveis relativamente à Câmara Municipal de Mira. --------------------------------------- 

-----A srª. Vereadora Drª. Lurdes Mesquita abordou a questão das candidaturas à 

Videira Norte, tendo dito que tinha visto afixada a listagem de candidatos admitidos e 

excluídos, do mesmo passo que perguntou se havia já condições para atribuição dos 

lotes ou se, pelo contrário, se estava apenas a criar mais expectativas aos interessados. -- 

----- Por outro lado, referiu, novamente, a necessidade de intervenção na pista pedonal, 

uma vez que a mesma estava quase a tornar-se numa pista própria para corridas de 

obstáculos, porquanto havia muitos ramos de árvores ao longo da pista, ao mesmo 

tempo que se encontra bastante degradada, não tendo visto até agora nenhum benefício 

levado a efeito naquela, pelo menos na zona que normalmente frequenta, continuando a 

existir imensas ervas daninhas a invadir aquele espaço assim como também um pouco 

por todo o concelho, o que, para um concelho que se pretendia virado para o turismo, 

não era nada agradável o aspecto em que o mesmo se encontrava, com ervas por todo o 

lado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O sr. Vereador Dr. João Rua abordou duas questões já faladas em outras ocasiões, 

como era o caso da página da Câmara Municipal na Net, lamentando a dificuldade em 

aceder à mesma e a sua lentidão comparativamente com qualquer outra página de outro 
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município, sendo bastante difícil navegar na mesma e aceder a alguns conteúdos. A 2ª. 

questão, disse que se prendia com as três grandes prioridades estabelecidas pelo 

executivo em termos de desenvolvimento para o concelho de Mira. ------------------------- 

-----O sr. Vereador Dr. Martins, em reposta às questões colocadas disse que, no tocante 

ao destaque dado às duas empresas de Mira, todos estavam de acordo que se tratava de 

uma mais-valia para o concelho e até mesmo para o distrito. Quanto ao reparo feito 

relativamente à reparação do pavimento no Beco das Olarias, disse que tinha tomado 

nota e iria transmitir aos serviços. Sobre a Videira Norte, disse que tinha sido eleita a 

comissão de análise, em sessão da Assembleia Municipal, tendo a mesma feito o seu 

trabalho e elaborado o edital de candidatos excluídos e admitidos, o qual se encontra em 

período de reclamação dos interessados; que, era do interesse de todos que o processo 

progredisse e esperava-se que, após o período de reclamação, o procedimento 

desenvolvesse um pouco mais, pese embora existisse, como era conhecimento de todos, 

um processo em Tribunal. Relativamente à pista pedonal, disse que era com admiração 

que ouvia dizer que estava pior, porquanto andava uma máquina a proceder à sua 

limpeza e julgava que estaria praticamente tudo resolvido, embora pudessem haver 

alguns sítios em que não estivesse tudo bem. Mais disse que havia também uma pessoa 

contratada a prestar serviço para resolver problemas pontuais ao longo do percurso, 

assim como um outro senhor que prestava serviço no troço entre a Lagoa e a Praia de 

Mira, para além do trabalho que estava a ser feito na sua envolvente, concretamente na 

recolha de jacintos. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----No concernente ao reparo feito pelo sr. Vereador Dr. João Rua sobre a página da 

Câmara Municipal na Internet, o sr. Vereador Dr. Miguel disse que não conseguia 

perceber, uma vez que, relativamente às cinco câmaras envolvidas no programa Sal-on-

Line, a de Mira era a que tinha mais velocidade; que, mais do que um site de 

divulgação, a página era um site de serviços e, felizmente, cada vez mais as pessoas a 

usavam como serviço para recolherem alguma informação de que necessitavam; que, 

era um site muito dinâmico, interactivo, com mais de 30 notícias novas nas últimas duas 
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semanas, constantemente em actualização, com um brevíssimo atraso na informação 

relativa a obras municipais, concursos, etc., mas no máximo em 24 horas toda a 

informação era colocada on-line. ----------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente ao desafio sistemático lançado pelo mesmo sr. Vereador Dr. João 

Rua sobre as 3 opções estratégicas para o concelho de Mira, disse que concordava que 

Mira precisava, de facto, de algumas opções estratégicas, mas mais do que isso 

precisava de ideias concretas e não de ideais, para além de que cada vez mais havia 

ideais políticos que norteavam as campanhas, cada vez mais havia um diagnóstico 

casuístico de problemas, erro no qual, muitas vezes, se caía, procurando apagar-se os 

focos de incêndio que iam surgindo, em vez de se fazer um plano de defesa da floresta. - 

-----O sr. Vereador Dr. João Rua retorquiu que presumia que um concelho quando 

definia uma estratégia de desenvolvimento devia saber o que queria mas também não 

podia ter muitas ideias; que tinha feito a pergunta deliberadamente e se lhe dissessem 

que era o turismo, achava que não era compatível com o estado de abandono a que a 

praia estava votada, assim como o emprego e a economia também não eram compatíveis 

com o estado em que se encontravam as zonas industriais. A terminar, disse que era seu 

entendimento que o poder local se hoje tinha desafios, era fazer um pouco diferente 

daquilo que tinha sido feito até à presente data e essa responsabilidade cabia à Câmara 

Municipal e não a ele.------------------------------------------------------------------------------ 

-----O sr. Vereador Dr. Martins contrariou a posição do sr. Vereador Dr. João Rua 

dizendo que não era verdade que não se estivesse a fazer nada na praia, porquanto 

estava  a ser feita a nova lota, a ser melhorada a zona da Varanda Verde e também o 

calcetamento junto à rotunda da ponte da vala das canas e junto ao Centro Cultural, 

saneamento e abastecimento de água, etc.. ------------------------------------------------------ 

-----O sr. Vereador Dr. Luis Rocha perguntou se havia algum contrato de comodato 

para utilização das antigas instalações da Cooperativa, hoje pertença da Câmara 

Municipal, tendo o sr. Vereador Dr. Miguel respondido que se tratava de uma edificação 

municipal onde se encontravam instaladas várias associações, não havendo qualquer 
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contrato de comodato com nenhuma delas, até porque a Câmara Municipal ainda não 

era titular do terreno, não havia ainda escritura, para poder celebrar um contrato de 

comodato com qualquer das entidades ali instaladas. ------------------------------------------ 

-----O sr. Vereador Dr. Luis disse que algumas das associações ali instaladas tinham 

algum relacionamento com a câmara mas outras não, pelo que tinha dúvidas de que não 

coubesse um tratamento diferente no tocante à cedência daquele espaço. O sr. Vereador 

Dr. Miguel Grego respondeu que a Câmara Municipal tinha um conjunto grande de 

instalações que se pretendia que fossem ocupadas por associações, tais como as escolas 

primárias desactivadas e agora tornava-se necessário haver um documento de cedência 

do espaço para que as associações pudessem, por exemplo, fazer contratos para 

fornecimento de água, luz, etc.-------------------------------------------------------------------- 

-----A srª. Vereadora Drª. Lurdes Mesquita solicitou informação relativamente aos  

procedimentos que deveriam ser cumpridos pelos encarregados de educação ou pela 

escola para pedido de  apoio para alimentação ou transporte de crianças de fracos 

recurso económicos com necessidades educativas especiais. A srª. Vereadora Drª. 

Sandra Pereira informou que era suficiente remeter uma petição à Câmara Municipal, a 

qual seria depois avaliada, tendo em vista a disponibilização do apoio pretendido.-------- 

----- Por último, interveio a srª. Vereadora Drª. Maria de Lurdes Mesquita que 

perguntou quais os cursos que, presentemente, estavam a ser ministrados na Associação 

de Promoção Turística, tendo o sr. Vereador Dr. Miguel Grego respondido que era o de 

Recepcionista de Turismo e o de Empregado de Mesa e Bar.--------------------------------- 

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

----- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º  129 de 09.07.2007  o qual acusa 

um saldo orçamental de 517.461,87 € (quinhentos e dezassete mil, quatrocentos e 

sessenta e um euros e oitenta e sete cêntimos). ------------------------------------------------- 

----------------------------- DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:------------------------  

-----  ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MIRA – RATIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE ACTO:------------------------------------  
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-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 177/07, 

do sr. Presidente da Câmara, de 27 de Junho de 2007, no sentido de ser ratificado, ao 

abrigo do disposto no nº. 3, do artº. 68º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na actual 

redacção, o despacho por si proferido na mesma data, referente à atribuição de um 

subsídio no montante de 24.675,00 € (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco 

euros), à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mira, destinado apoiar 

os custos inerentes à aquisição de uma viatura para transformação em ambulância. ------- 

--------------------- DIVISÃO DE PLANEAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA: --------------  

----- TOMADA DE CONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ACTOS, NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, EM MATÉRIA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO, 

DIVERSAS AUTORIZAÇÕES E LICENCIAMENTOS, CONFORME LISTA EM ANEXO: --------------  

----- Foi tomado conhecimento, para cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65º. da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, da listagem de processos de obras despachados pelo Sr. Vice-Presidente da 

Câmara, ao abrigo da delegação de competências, no período que medeia entre a 

reunião de 26 de Junho de 2007 e o dia 05 de Julho corrente, bem como, dos respectivos 

despachos que sobre os mesmos recaíram, conforme relação anexa à presente acta e que 

dela fica a fazer parte integrante. ----------------------------------------------------------------- 

-------------------------------- DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: -----------------------------------  

----- EMPREITADA DE REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À PRAIA DE MIRA – ZONA 

INDUSTRIAL DE AQUICULTURA - ADJUDICAÇÃO: ------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 179/07, 

do sr. Presidente da Câmara, de 05 de Julho de 2007, no sentido de ser adjudicada a 

empreitada mencionada em epígrafe à firma “Paviazeméis – Pavimentações de 

Azeméis, Ldª.”, pelo valor de 233.000,00 € (duzentos e trinta e três mil euros), a 

acrescer de IVA. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do respectivo contrato 

escrito, nos termos do artº. 116º. do D.L. nº. 59/99, de 02 de Março. ------------------------ 
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----- EMPREITADA DE ILUMINAÇÃO DO PRIMEIRO RELVADO SINTÉTICO DO MUNICÍPIO DE 

MIRA – ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: ----------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 180/07, 

do sr. Presidente da Câmara, de 05 de Julho de 2007, no sentido de ser ratificado o 

despacho por si proferido em 29 de Junho de 2007, relativo à adjudicação da empreitada 

mencionada em epígrafe, à empresa “Raposo & João Gomes, S.A.”, pelo valor de 

99.979,99 € (noventa e nove mil, novecentos e setenta e nove euros e noventa e nove 

cêntimos), a acrescer de IVA.--------------------------------------------------------------------- 

-----Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do respectivo contrato 

escrito, nos termos do artº. 116º. do D.L. nº. 59/99, de 02 de Março. ------------------------ 

-----------------------DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, CULTURA E DESPORTO:-----------------  

----- ATRIBUIÇÃO DE APOIO À COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DAS CAVADAS:-------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 181/07, 

do sr. Presidente da Câmara, de 06 de Julho de 2007, no sentido de ser atribuído um 

apoio no valor de 1.000,00 € (mil euros) à Comissão de Melhoramentos das Cavadas, 

destinado a obras de protecção do respectivo campo de jogos. ------------------------------- 

----- 5º. CAMPEONATO DE FUTEBOL DE PRAIA 2007 – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO: -------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 182/07, 

do sr. Presidente da Câmara, de 06 de Julho de 2007, no sentido de ser aprovada a 

minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Mira e o Núcleo Sportinguista de 

Mira, a qual se encontra anexa à presente acta, dela fazendo parte integrante, bem como 

a atribuição de um apoio no valor de 350,00 € (trezentos e cinquenta euros), tendo em 

vista a organização do 5º. Campeonato de Futebol de Praia 2007. --------------------------- 

----- ATRIBUIÇÃO DE APOIO À SECÇÃO DESPORTIVA DA COMISSÃO DE MELHORAMENTOS 

DA BARRA DE MIRA: -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 183/07, 

do sr. Presidente da Câmara, de 06 de Julho de 2007, no sentido de ser atribuído um 

apoio no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) à Secção Desportiva da Comissão 
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de Melhoramentos da Barra de Mira, destinada à aquisição de material necessário para 

reconstrução do campo de futsal da referida localidade.--------------------------------------- 

----- FESTAS DE S. TOMÉ 2007 – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

MIRA E A “AAMARG”: ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 184/07, 

do sr. Presidente da Câmara, de 21 de Junho de 2007, no sentido de ser aprovada a 

minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Mira e a AAMARG – Associação 

dos Amigos dos Moinhos e do Ambiente da Região da Gândara”, para realização das 

Festas de S. Tomé de Mira 2007, cuja cópia se encontra anexa à presente acta, dela 

fazendo parte integrante.--------------------------------------------------------------------------- 

----- REALIZAÇÃO DA II FEIRA DO LIVRO: --------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 185/07, 

do sr. Presidente da Câmara, de 21 de Junho de 2007, no sentido de ser promovida a 

realização da II edição da Feira do Livro, a levar a efeito de 3 a 12 de Agosto, no Largo 

da Barrinha, na Praia de Mira, assumindo a autarquia os encargos com a divulgação do 

evento, sonorização, promoção de actividades de animação, aluguer de stand’s e 

segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- APROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A 

ASSOCIAÇÕES/COLECTIVIDADES DO CONCELHO: -----------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 186/07, 

do sr. Presidente da Câmara, de 06 de Julho de 2007, no sentido de ser dada anuência 

aos critérios e procedimentos para atribuição de subsídios a Associações/Colectividades 

do concelho, contidos na informação nº. 19/2007 (DASCD-SDOTL-Gabinete de Apoio 

ao Associativismo), a qual se encontra anexa à presente acta, dela fazendo parte 

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

-----O sr. Vereador Dr. Luis Rocha quis saber quais eram as principais novidades, tendo 

o sr. Vereador Dr. Miguel explicado que os critérios propostos tinham resultado de 

reuniões sectoriais feitas com as diversas associações concelhias em que tinha sido dada 

oportunidade de cada uma poder indicar o que achava por bem ser modificado 
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relativamente aos critérios estabelecidos no ano anterior; que as principais alterações 

tinham sido inseridas na parte das associações culturais e recreativas, tendo passado a 

existir apenas três critérios e não quatro como anteriormente, do mesmo passo que 

tinham valorizado a colaboração prestada em eventos promovidos pela autarquia, 

porquanto havia associações que eram inexcedíveis no apoio disponibilizado e 

mereciam ser beneficiadas. Disse, também, que na parte desportiva as alterações tinham 

sido maiores uma vez que tinham sido majorados os desportos individuais, do mesmo 

passo que passaria a ser atribuído menos valor à prática desportiva de lazer, pois muitas 

vezes a mesma não acarretava encargos, pelo contrário, muitas vezes as pessoas até 

pagavam para frequentar, como era o caso da capoeira, aeróbica, karaté, etc.; que, 

também o mérito iria ser majorado, consoante se tratasse da participação em 

campeonatos regionais ou nacionais, assim como seria também valorizado o facto das 

associações possuírem instalações próprias. ---------------------------------------------------- 

-----O sr. Vereador Dr. João Carlos Rua interveio e disse que fazia todo o sentido 

estabelecer critérios fosse para o que fosse, apenas achava que deveriam depois ser 

complementadas com algum rigor na definição dos montantes máximos que a Câmara 

Municipal terá capacidade de garantir para fazer a distribuição pelas associações 

concelhias e fazer uma gestão rigorosa desses apoios em função dos respectivos planos 

de actividades. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O sr. Vereador Dr. Miguel Grego respondeu que em primeiro lugar eram aprovados 

os critérios e depois, consoante esses mesmos critérios, era feita a distribuição das 

verbas de uma forma equitativa e também por uma questão de equidade era solicitado o 

comprovativo da inscrição das associações na Federação. ------------------------------------ 

----- ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO CLUBE NÁUTICO DA PRAIA DE MIRA: --------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 187/07, 

do sr. Presidente da Câmara, de 06 de Julho de 2007, no sentido de ser atribuído um 

apoio no montante de 1.000,00 € (mil euros) ao Clube Náutico da Praia de Mira, 

destinado a colmatar as despesas com a limpeza do espaço envolvente à “Movijovem”. - 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 
 

Acta da Reunião de 10/07/2007 
Página 10 de 10 

 
 

----- CONTRATO DE COMODATO COM A ASSOCIAÇÃO CICLOTURÍSTICA DO CABEÇO DE 

MIRA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 188/07, 

do sr. Presidente da Câmara, de 06 de Julho de 2007, no sentido de ser aprovada a 

minuta do contrato de comodato a celebrar entre o Município de Mira e a Associação 

Cicloturística do Cabeço de Mira, a qual se encontra anexa à presente acta, dela fazendo 

parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------- 

----- OUTROS ASSUNTOS: CONCERTO PELA “OITA SYNPHONIC WIND ORCHESTRA – JAPÃO”:   

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 189/07, 

do sr. Presidente da Câmara, de 06 de Julho de 2007, no sentido de ser promovida a 

realização de concerto pela “Oita Sinphonic Wind Orchestra – Japão”, no próximo dia 

25 de Agosto do corrente ano, assumindo a autarquia os encargos com a divulgação do 

evento, comparticipação no cachet com 1.500,00 €, almoço para 40 elementos e jantar 

para 60 elementos.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ E, não havendo mais nada a tratar, pelo Sr. Presidente da Câmara foi declarada 

encerrada a reunião, sendo 15:30 horas, tendo sido aprovada, por unanimidade, a minuta 

da respectiva acta, nos termos e para os efeitos do disposto no nº. 4 do artº. 92º., da Lei 

nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- E, para constar, se lavrou a presente acta, que eu, ____________________na 

qualidade de secretária, redigi.-------------------------------------------------------------------- 

________________________________________ 
(Presidente da Câmara: João Maria Ribeiro Reigota, Dr.) 

 ________________________________________ 
(Secretária: Olívia da Conceição C.P.A. Eulálio) 

 


