
 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

Acta da Reunião de 13/04/11 
Página 1 de 36 

 

 
 

 

 

 

 

----- Aos treze dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze, nesta Vila de Mira e sala 

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

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

Dr. Manuel de Jesus Martins, João Evangelista Rocha de Almeida, Luís Filipe Cruz 

Barreto e Prof. Saul dos Santos Rico. Presentes também os chefes da Divisão 

Administrativa e Jurídica, Drª. Carmen da Conceição Santos, da Divisão de Gestão 

Urbanística, Engª. Paula Cristina Rodrigues de Oliveira Lourenço e da Divisão de 

Ordenamento e Ambiente, Dr. Ângelo Manuel Morais Lopes. -------------------------------  

------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE 24 DE MARÇO DE 2011: --------------------------------  

----- Foi posta à aprovação a acta da reunião ordinária realizada em 24 de Março findo, 

não tendo a mesma sido lida, pelo facto do respectivo texto ter sido disponibilizado na 

plataforma “Arquivo”, em 08 de Abril  de 2011, tendo a mesma sido aprovada por 

maioria, com duas abstenções dos srs. Vereadores João Evangelista Rocha de Almeida e 

Luis Filipe Barreto. ----------------------------------------------------------------------------------  

-----O Sr. Vereador Filipe Barreto disse que ao fazer o download dos ficheiros deveria 

ter ocorrido um erro e não tinha tido acesso à acta. Disse que, na sua opinião, o erro não 

lhe deveria ser imputável, pois tudo isso seria salvaguardado se em tempo oportuno e tal 

como tinha já solicitado há cerca de ano e meio, a documentação fosse fornecida em 

papel. Disse que, sistematicamente,aconteciam aquelas situações, considerou que aquela 

não era uma forma correcta de funcionar. Considerou que a forma de tratamento de 

informação e a forma como ela era dada aos Vereadores, deveria ser diferente daquela 

que tem sido adoptada até à data. ------------------------------------------------------------------  

----- JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------- 

ACTA N.º 7/2011 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA, 

REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 

2011: -------------------------------------------
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-----Nos termos da alínea c), do nº. 1, do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou justificar as faltas 

dos senhores Vereadores Drª. Sandra Margarida Santos Pereira, a qual se encontra de 

Licença Parental e Dr. Luis Miguel dos Santos Grego. ----------------------------------------  

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

----- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 71, de 12 de Abril corrente, com 

um saldo orçamental de 385.993,79 € (trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e 

noventa e três euros e setenta e nove cêntimos). ------------------------------------------------  

-----INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: (n.º 5 do art.º 84º. da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro):-------------------------------------------------- 

-----O sr. Presidente da Câmara deu a palavra ao Munícipe presente, sr. João Milheiro, 

residente na Praia de Mira, o qual iniciou a sua intervenção, começando por entregar ao 

sr. Presidente da Câmara um e-mail, na sequência do que ele falou em reunião anterior, 

no sentido de que o mesmo fosse entregue aos senhores Vereadores Rocha de Almeida e 

Filipe Barreto. De seguida, pela Chefe da DAJ, foram extraídas fotocópias do 

documento e entregues aos senhores Vereadores da oposição. -------------------------------  

-----Relativamente à Praia de Mira, o Munícipe disse que era uma Freguesia com um 

défice em termos sociais muito acentuado, era a questão das crianças e dos idosos e essa 

era uma constatação que pretendia transmitir ao sr. Presidente, pois o assunto fazia parte 

do programa eleitoral do PS, relativo ao mandato 2009-2013, e numerou algumas 

referências constantes do dito programa, tais como, construção do lar de idosos da Praia 

de Mira, criação de instalações novas e condignas para o Centro de Dia da Praia de 

Mira, etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Questionou o sr. Presidente sobre o que estava planeado, dado que já estavam 

quase a meio do mandato e gostaria de ver cumpridos os compromissos eleitorais.-------  

-----Disse ter falado com uma senhora responsável pela UPAS da Praia de Mira, tendo 

sido informado que uma das causas pelo não avanço das obras (que constavam no 

programa eleitoral) era a falta de terrenos. -------------------------------------------------------  
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-----Disse ter feito um apanhado das intervenções do sr. Presidente da Junta da 

Freguesia da Praia de Mira em sessões da Assembleia Municipal, designadamente, em 

24 de Fevereiro de 2006 e 27 de Setembro de 2007, em que tinha sugerido que no 

terreno onde estava instalado o antigo mercado da Praia de Mira, o espaço fosse 

ocupado pela prática de futebol pelas camadas jovens. ----------------------------------------   

-----Em resposta, o sr. Presidente da Câmara tinha respondido em 24/02/2006 que, 

relativamente ao antigo mercado, os espaços na Praia de Mira não eram assim tantos 

como isso, e que por esse motivo não podiam continuar a desperdiçar espaços como 

aquele. Em 27 de Setembro de 2007 o sr. Carlos Milheirão tinha voltado a falar, a 

propósito do mini-relvado sintético que iria ser instalado junto aos viveiros, sugerindo 

que fosse colocado no local do antigo mercado da Praia de Mira para as crianças 

brincarem. A isto tinha respondido o sr. Vice-Presidente da Câmara, que o relvado 

sintético era para manter no mesmo local, porque existiam outros projectos para o 

antigo mercado.---------------------------------------------------------------------------------------   

-----Por fim, o Munícipe perguntou até que ponto, o referido espaço, situado no centro 

da Praia de Mira, com considerável dimensão, não poderia servir para os desígnios 

apresentados. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-----Questionou até que ponto, e dado que era um compromisso eleitoral, da construção 

destes três equipamentos, se eventualmente aquele espaço poderia servir para a referida 

finalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Por último pronunciou-se a propósito das motas de água na Barrinha, relativamente 

ao edital n.º 8/2010 da ARH, assinado pelo Sr.ª Professora Doutora Teresa Fidélis, 

presidente da ARH do Centro, passando a ler e a confrontá-lo com a legislação da 

Portaria nº. 127/2006 de 13 de Fevereiro, no art. n.º 11, considerou que a Sr. Presidente 

da ARH Centro estava claramente a usar o “abuso de poder”. --------------------------------  

-----Interveio seguidamente o Sr. Presidente da Câmara e disse que todas as 

intervenções dos munícipes eram respeitáveis, analisadas e ouvidas. Contudo, competia 

aos eleitos traçar os programas, traçar a estratégia, dirigir, representar o Concelho. 

Quanto a questões de programas eleitorais, disse não poder concordar com o Munícipe 
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sr. João Milheiro, relativamente à sua postura, pois mal acabavam de ser eleitos eram 

confrontados, como vinham sendo no presente mandado, com programas eleitorais para 

cumprir.------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Considerou ser um exagero, mas sabia que era a preocupação com questões da terra 

dele que o levavam a tal exagero.------------------------------------------------------------------  

-----Disse ainda que os executivos quando fazem os programas, os fazem “cheios de 

boas intenções”, pois os dele tinham sido feitos assim, era um desafio que lançavam a 

eles próprios, olhando as necessidades e características do Concelho e que só no fim é 

que se faziam as contas. Considerou também que seria razoável por parte do Sr. João 

Milheiro que olhasse para as coisas boas que haviam sido construídas e feitas na sua 

terra. Disse que gostava de ver uma postura de reconhecer e valorizar um pouco, aquilo 

que tinha sido feito. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu também e ainda em resposta ao Sr. João Milheiro, que existiam grandes 

obras que eram feitas e não constavam dos programas eleitorais, por exemplo, a 

Pescanova. --------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao assunto da falta de terrenos na Praia de Mira, explicou que a povoação 

tinha sido implantada em cima de dunas, tendo sido formada pela ocupação das pessoas 

que para lá se deslocavam para trabalhar na actividade da pesca e que, ao longo dos 

tempos tem sido difícil o ordenamento urbanístico naquela localidade, fruto das 

inúmeras entidades que ali têm jurisdição, como o Ministério do Ambiente, os serviços 

florestais, a reserva ecológica, para além de toda a problemática associada à Comissão 

de Compartes, com a qual a Câmara Municipal tem travado inúmeras “querelas” 

jurídicas, por aquela comissão reivindicar a posse de inúmeros terrenos na freguesia da 

Praia de Mira. Lembrou, ainda a propósito da falta de terrenos disponíveis na Praia de 

Mira, a dificuldade que tinha tido na implantação do Museu Etnográfico, acabando o 

mesmo por ficar instalado num local que, a seu ver, não era o melhor sítio, por não ter 

conseguido uma melhor localização. Mais afirmou que a Câmara Municipal não 

superintendia a gestão da floresta. ----------------------------------------------------------------  
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-----Disse ao Sr. João Milheiro que o seu “sentir” não era superior a nenhum dos que 

estava presente, para resolver os problemas da sua terra. Disse que todos os vereadores 

eleitos, queriam o melhor para o Concelho e que lutavam e trabalhavam para ele, cada 

um nas suas funções. --------------------------------------------------------------------------------  

-----Relativamente à Barrinha explicou que não era a Câmara Municipal que detinha a 

sua jurisdição, pois se assim fosse, poderiam actuar em prol da sua melhoria. Recordou 

que em tempos a Câmara Municipal tinha sido multada por intervir no Canal de Mira, 

por limpar os jacintos de água, referindo, novamente, que na Praia de Mira tinham 

muitas limitações em termos legais, sendo uma luta inglória e incompreendida. ----------  

-----Por último, disse ao Munícipe que estaria sempre aberto às suas sugestões, 

agradeceu as questões pertinentes que  havia levantado, no entanto o Executivo tinha a 

sua linha traçada, faria o seu melhor, em prol da Praia de Mira e de todo o Concelho. ---  

-----O Sr. João Milheiro interveio novamente no sentido de comentar as palavras 

proferidas pelo Sr. Presidente da Câmara.--------------------------------------------------------  

-----Disse que no mandato do sr. Dr. Mário Maduro tinha escrito uma carta aberta em 

que lhe agradecia as obras que tinham feito na altura, nomeadamente o Centro de Saúde, 

o mercado novo, a pista ciclo pedonal, etc. ------------------------------------------------------  

----- Em relação à Pescanova disse que tinha dirigido os parabéns por e-mail, assim 

como também pela execução 2ª fase da Variante.-----------------------------------------------  

-----Por último, disse ao Sr. Presidente da Câmara, que o mesmo tinha 14 anos de vida 

autárquica e como tal, questionou como é que ele ao passar pelo concelho, poderia ficar 

satisfeito ao ver, por exemplo, sinais cheios de ferrugem, arreia na estrada, as mulheres 

aos magotes a limpar, o parque de merendas, etc.-----------------------------------------------  

-----Questionou como se justificava o facto de ter apresentado uma petição dirigida ao 

sr. Presidente da Assembleia Municipal nos termos do Regimento, no dia de 28 de 

Novembro de 2008, relativamente à sinalização na rua Raul Brandão, à qual tinha 

obtido resposta no sentido de que antes do início da época balnear o assunto estaria 

resolvido, mas até à data a falta da sinalização continuava. -----------------------------------  
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-----Não havendo mais intervenções, o sr. João Milheiro ausentou-se da sala e foi 

encerrado o período de audição de munícipes. --------------------------------------------------  

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

-----Usou da palavra o sr. Vereador Rocha de Almeida para lembrar ao sr. Presidente da 

Câmara, que no início do mandato tinha alertado para a necessidade do Executivo ter 

um regimento de funcionamento, o qual poderia ser muito útil, designadamente, para 

disciplinar a intervenção do público nas reuniões. ----------------------------------------------  

-------------------------- DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA: -------------------- 

----- RECRUTAMENTO EXCEPCIONAL DE TRABALHADORES PARA PREENCHIMENTO DE UM 

POSTO DE TRABALHO PREVISTO NO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2011:--------------- 

-----  A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções, dos senhores 

Vereadores João Rocha de Almeida e Luis Filipe Barreto e três votos a favor, do sr. 

Presidente da Câmara e Vereadores senhores Dr. Manuel Martins e Prof. Saul Rico, 

aprovar a proposta nº. 73/2011, do sr. Presidente da Câmara, de 07 de Abril corrente, no 

sentido de ser autorizado o início do procedimento concursal comum para a constituição 

de relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas, de um técnico superior - área de Direito, para 

preenchimento de um posto de trabalho previsto e vago no mapa de pessoal para afectar 

aos serviços da Unidade Orgânica de Assessoria e Apoio Técnico, nos termos do nº. 1do 

artº. 9º. do D.L. nº. 209/2008, de 3 de Setembro, que adapta às Autarquias Locais a Lei 

nº. 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. ----------------------------------------------------------------  

-----Mais foi deliberado, em cumprimento do nº. 4 do artº. 10º. da Lei nº. 12-A/2010, de 

30 de Junho, determinar que seja dado conhecimento da presente deliberação aos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Administração Pública 

da abertura destes procedimentos concursais. ---------------------------------------------------  

-----Usou da palavra o sr. Vereador Filipe Barreto e disse que a fundamentação que 

havia sido dada em Fevereiro para a abertura dos concursos tinha sido no sentido de que 

não havia encargos extraordinários para o Município, tendo a questão sido colocada no 

sentido de que “ou isto ou o caos”. Referindo-se ao ponto 1.2 disse que a 
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fundamentação não oferecia garantia, que devia ser mais bem fundamentado. Disse ficar 

com a dúvida se efectivamente todos aqueles lugares aprovados da última vez eram 

efectivamente necessários. Informou que o PSD se iria abster, pela fundamentação, pela 

importância que revestia o serviço dos “Julgados de Paz”, que não podia deixar de ter 

alguém naquele lugar, mas alertando para a fundamentação invocada que, disse, tinha 

“pés de barro”.----------------------------------------------------------------------------------------  

-----A Dr.ª Carmen esclareceu que uma coisa era um vínculo por tempo indeterminado 

e outra um vínculo a termo.-------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Filipe Barreto disse que a fundamentação era a mesma, passando a 

ler: “na sequência da deliberação aprovada em reunião de Câmara de 10 de Fevereiro de 

2011…”, querendo isto dizer que se reportava à mesma reunião, sendo a fundamentação 

igual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Novamente a Dr.ª Carmen Santos, explicou que nessa deliberação tinham sido 

abertos determinados procedimentos concursais, por tempo indeterminado e tinha sido 

aberto um procedimento concursal a termo certo. No primeiro assunto que estavam a 

discutir, que era “abertura de um procedimento concursal por tempo indeterminado na 

área de Direito”, informou que a anterior deliberação não contemplava nenhum 

procedimento para a área de Direito, por não ter sido possível dar início a esse 

procedimento naquela altura.-----------------------------------------------------------------------  

-----O Sr. Vereador Filipe Barreto informou que, provavelmente, se soubesse, não teria 

tido a mesma opinião há 2 meses atrás, daí ter optado pela posição de abstenção. --------  

-----RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA – ANULAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO CONCURSAL – DR-AVISO Nº 7444/2011 – ASSISTENTE TÉCNICO, REFª. I: --- 

-----  A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções, dos senhores 

Vereadores João Rocha de Almeida e Luis Filipe Barreto e três votos a favor, do sr. 

Presidente da Câmara e Vereadores senhores Dr. Manuel Martins e Prof. Saul Rico, 

aprovar a proposta nº. 74/2011, do sr. Presidente da Câmara, de 08b de Abril corrente 

no sentido de ser ratificado, em cumprimento do disposto no nº. 3 do artº. 68º. da Lei nº. 

169/99 de 18 de Setembro, na actual redacção, conjugado com o nº. 1do artº. 4º. do D.L. 
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nº. 209/2009, de 3 de Setembro, o despacho por si proferido em 05 do mesmo mês, no 

sentido da anulação do procedimento concursal comum de recrutamento para a 

constituição de relações de emprego público – recrutamento excepcional, publicado no 

DR, aviso nº. 7444/2011, recrutamento para 1 posto de trabalho da carreira/categoria de 

Assistente Técnico, por tempo determinado – referência I, previsto para a Divisão 

Económico-Financeira, aberto por deliberação de Câmara de 10 de Fevereiro de 2011 e 

por despacho de 15 de Março de 2011. -----------------------------------------------------------  

-----Mais foi deliberado ordenar à publicação no Diário da República do respectivo 

aviso, por extracto, em cumprimento do determinado no nº. 3 do artº. 30º. da Portaria nº. 

83-A/2009, de 22 de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que a anulação do concurso estava 

bem justificada, que não havia problema de hoje pensarem de uma maneira e daqui a 

quinze dias verificarem que não era bem assim e optarem por tomar uma atitude 

diferente.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Disse que a anulação do concurso estava devidamente fundamentada, no uso da 

competência de gestão de recursos humanos, prevista na Lei, com os argumentos que 

estavam plasmados na proposta, desde a conjuntura económica actual, a contenção 

orçamental, etc.---------------------------------------------------------------------------------------  

-----Seguidamente, o Sr. Vereador Rocha de Almeida, disse que as coisas não podiam 

ser assim, porque há quinze dias “ou isto ou o caos”, questionando se haveria algumas 

outras razões que levassem à anulação do concurso, dizendo que achava de “bom-tom” 

que se deixasse chegar ao terminus do procedimento, não devendo as regras ser 

mudadas a meio do concurso. Informou que se iriam abster para deixarem o registo de 

que assuntos daquela natureza não podiam ser alterados daquele jeito, em apenas 15 

dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

ELECTRICIDADE: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 75/2011, 

do sr. Presidente da Câmara, de 08 de Abril corrente, no sentido de ser emitido parecer 
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favorável à contratação de serviços na área da electricidade, nos termos do nº. 4 do artº. 

22º. do OE 2011, conjugado com o nº. 1 do artº. 6º. do D.L. nº. 209/2009 de 3 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 3-B/2010 de 28 de Abril, em harmonia com o artigo 35º. 

da Lei nº. 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis nº. 64-A/2008 de 31 de 

Dezembro e Lei nº. 3-B/2010, de 28 de Abril e pela Lei nº. 55-A/2010 de 31 de 

Dezembro e tendo por orientação e referência, com as devidas adaptações, a Portaria nº. 

4-A/2011, de 3 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------   

-----APROVAÇÃO DE MINUTA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE MIRA E A APMV – ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS ALDEAMENTO 

MIRAVILLAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----  A Câmara Municipal deliberou, por maioria com dois votos contra, dos senhores 

Vereadores João Rocha de Almeida e Luis Filipe Barreto e três votos a favor, do sr. 

Presidente da Câmara e Vereadores senhores Dr. Manuel Martins e Prof. Saul Rico 

aprovar a proposta nº. 76/2011, do sr. Presidente da Câmara, de 08 de Abril corrente, no 

sentido de ser aprovada a minuta do acordo de colaboração a celebrar entre o Município 

de Mira e a APMV – Associação de Proprietários Aldeamento Miravillas, nos termos da 

alínea b) do nº. 4, do artº. 64º., conjugado com o artº. 67º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual se encontra anexa à 

presente acta, dela fazendo parte integrante. -----------------------------------------------------  

-----O sr. Vereador Rocha de Almeida interveio e disse que estavam a reflectir se teria 

havido unanimidade naquela votação, pois o que tinha na memória era que não tinha 

havido sequer votação, o assunto tinha sido discutido e tinham tomado conhecimento da 

deliberação do Tribunal. Recordava ter achado um despautério e ter dito que uma vez 

que havia a decisão do Tribunal e havendo dívida, a Câmara era uma pessoa de bem e 

havia que honrar os compromissos. Lembrou que tinha falado no mês de Dezembro, em 

que deveria ser denunciado o contrato e seguia-se para Tribunal, não podia era a câmara 

ficar comprometida “ad eternum” pois isso era “um casamento para a vida e para a 

morte”. Considerou que onze mil euros, para quem já vivia, felizmente, com condições 

óptimas, porque tinha essas possibilidades e o empreendimento lhes permitia, era um 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

Acta da Reunião de 13/04/11 
Página 10 de 36 

 

despautério. Informou que iriam votar contra porque não aceitavam aquele princípio, 

mas deixavam um pedido forte ao sr. Presidente, que o protocolo estava assinado pelo 

prazo de um ano, podendo ser denunciado pelas partes com a antecedência mínima de 

60 dias, disse esperar que a Câmara em Outubro denunciasse o contrato nos termos do 

protocolo e cessasse o referido compromisso. ---------------------------------------------------  

-----O Sr. Presidente da Câmara disse que entendia perfeitamente as palavras proferidas 

pelo sr. Vereador, mas disse que quando tinha chegado à Câmara em 2005 se tinha 

deparado com uma situação de um protocolo, na sua perspectiva muito mal feito (no 

aspecto formal) que tinha levantado algumas questões. A Câmara tinha declinado 

responsabilidades e por isso é que tinha chegado a Tribunal. ---------------------------------  

----- ACESSO AOS NOVOS ARMAZÉNS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA – RECTIFICAÇÃO 

DE ÁREA DE TERRENO DE MANUEL AUGUSTO MAGUETA:-------------------------------------------    

-----  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 77/2011, 

do sr. Presidente da Câmara, de 08 de Abril corrente, no sentido de ser autorizada a 

rectificação da área de terreno, inscrito na matriz predial rústica sob o nº. 6737 da 

Freguesia de Mira para a área expropriada de 157,5 m2 o que dá o valor a receber pelo 

terreno de 236,25 €, o pagamento do valor das árvores existentes e abatidas no terreno 

pela Câmara no volume de 7,940 m3, que ao preço de 20,00 €/m3 perfaz a quantia de 

158,80 € e ainda 1,16 m3 de pequenas árvores classificadas como lenha a que foi 

atribuído o preço de 5€/m3 o que perfaz o valor de 5,80 €. O valor total a receber pelo 

sr. Manuel Augusto Magueta, com o NIF 151.060.649, será de 400,85 € (quatrocentos 

euros e oitenta e cinco cêntimos), ao abrigo do disposto no artigo 148º. do CPA, 

conjugado com o disposto na alínea f) do nº. 1, do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------  

----- O sr. Vereador João Rocha de Almeida sugeriu que fosse feito um levantamento 

exaustivo de todas as situações, designadamente de rectificação de áreas, ao invés de se 

andar ao fim de dois anos com processos ainda por resolver. ---------------------------------  
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-----O Sr. Presidente da Câmara interveio e disse que os processos de execução de 

estradas e caminhos em terrenos particulares eram sempre questões difíceis e morosas, 

pois os particulares não tinham os documentos de titularidade dos terrenos. ---------------  

 ---- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSÃO DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO DO LAR RESIDENCIAL À CERCIMIRA – COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E 

REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE MIRA, CRL:-------------------------------------- 

-----  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 78/2011, 

do sr. Presidente da Câmara, de 08 de Abril corrente, no sentido da concessão de 

isenção do pagamento das taxas pela emissão do alvará de autorização de utilização do 

lar residencial no valor de 79,50 € à requerente “Cercimira – Cooperativa para a 

Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Mira, CRL”, ao abrigo do 

disposto no nº. 1, do artº. 14º., conjugado com o artº. 18º., ambos do Regulamento, 

Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Mira. ------------------------------------   

-----PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE MIRA, A MOVIJOVEM E O 

INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE – TOMADA DE CONHECIMENTO: ------------------------ 

----- A Câmara Municipal tomou conhecimento, nos termos do disposto no nº. 3, do artº. 

65º. da lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, da proposta nº. 79/2011, do sr. Presidente da Câmara, de 08 de Abril 

corrente, relativa à assinatura do Protocolo de Colaboração entre o Município de Mira, a 

Movijovem e o Instituto Português da Juventude, celebrado ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea a) do nº. 6 do artº. 64º., conjugado com a alínea m) do nº. 2 do artº. 

53º. da Lei acima referida, o qual se encontra anexo à presente acta, dela fazendo parte 

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

-----Mais foi deliberado dar conhecimento ao Órgão Deliberativo do Município, nos 

termos legais. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-----Usou da palavra o sr. Vereador Rocha de Almeida solicitando que fosse explicitado 

e claramente dito, uma coisa que corresponde por um lado à verdade, mas não 

corresponde a toda a verdade. Referiu que constava que a “Câmara de Mira em reunião 

ordinária de 8 de Julho de 2010, deliberou por unanimidade aprovar….” e considerou 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

Acta da Reunião de 13/04/11 
Página 12 de 36 

 

que a “unanimidade” era dos presentes, dado que os Vereadores do PSD tinham 

abandonado a reunião. Portanto, disse, deveria ser feita a devida correcção, pois só 

assim é que as coisas ficariam em conformidade.-----------------------------------------------  

-----O Sr. Presidente da Câmara, no sentido de responder ao sr. Vereador Rocha de 

Almeida, disse que numa determinada perspectiva entendia o que o mesmo tinha 

afirmado, no entanto que não deixava de ser verdade que o assunto tinha sido aprovado 

por unanimidade e no texto da acta estava referida a ausência dos senhores Vereadores 

do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----O sr. Vereador Filipe Barreto disse que tinha sido precisamente por causa daquele 

ponto e de outros que os Vereadores do PSD se tinham ausentado da reunião, em sinal 

de protesto, porque não tinham a documentação para analisar e se poderem pronunciar 

sobre ela. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Considerou ainda que a questão da unanimidade devia estar explicitada na certidão 

da deliberação, pois era aquele documento que acompanhava o processo e não a acta. A 

certidão devia transcrever na medida do possível o rigor daquilo que se tinha passado 

em reunião de câmara.-------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara considerou que a questão que o sr. Vereador estava a 

levantar era uma questão muito clara e que se prendia com uma questão de análise 

jurídica. Disse não se recordar em que ponto haviam os Vereadores do PSD abandonado 

a reunião. Considerou que se realmente as questões tinham sido votadas no ponto e os 

srs. Vereadores não estavam presentes na discussão do ponto, de facto a votação tinha 

sido por unanimidade mas se ele não estava correcto, solicitou que a correcção jurídica 

fosse efectuada.---------------------------------------------------------------------------------------  

-----Seguiu-se a intervenção do sr. Vereador Rocha de Almeida dizendo que estavam a 

tomar conhecimento do protocolo celebrado, com pena e preocupados porque com o 

referido protocolo estava-se a dar mérito a quem devia ser repreendido. Lembrou que 

tinha sido concedido o Parque de Campismo, pelo período de 70 anos ao FAOJ e que, a 

dada altura tinha havido incumprimento, por abandono, não imputável ao Município, 

pelo que o contrato deveria ser denunciado e o espaço reverter de imediato à posse da 
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Câmara Municipal. Disse ter sido aberto um concurso para projecto, de cerca de 20 mil 

euros, questionou quanto ia custar a execução do mesmo, a reparação da piscina, a água, 

luz e saneamento que a Câmara se comprometia a dar e quanto ia custar à Câmara o 

compromisso de comprar “uns tantos bilhetes”?. -----------------------------------------------  

-----Por último e como o ponto era uma tomada de conhecimento e as decisões já 

estavam tomadas, quis deixar registado a sua preocupação com o referido. ----------------  

-----O Sr. Presidente da Câmara disse entender as palavras proferidas pelo sr. Vereador, 

mas se fossem por aí, olhando ao processo, não à lógica que parecem as coisas, ainda 

hoje não tinham a FAOJ em nome da Câmara Municipal. Disse considerar uma vitória 

para o Executivo ter-se conseguido o acordo, embora reconhecesse que tudo aquilo 

tinha os seus custos. ---------------------------------------------------------------------------------  

-----CONCURSO PÚBLICO CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DA 

JUVENTUDE DA PRAIA DE MIRA: ------------------------------------------------------------------------- 

----- Por proposta do sr. Presidente da Câmara, o presente assunto foi retirado da ordem 

de trabalhos da reunião, para melhor análise. ----------------------------------------------------  

-----CONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ACTOS, EXECUTADOS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS, NOS TERMOS DO Nº. 3 DO ARTº. 65º. DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE 

SETEMBRO, NA ACTUAL REDACÇÃO – LISTAGEM DO SERVIÇO DE TAXAS E LICENÇAS:-----  

------ A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no nº. 3 do artº. 65º. da Lei nº. 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tomou 

conhecimento da proposta nº. 80/2011, do sr. Presidente da Câmara, de 08 de Abril de 

2011, contendo a listagem de processos despachados desde o envio da última listagem à 

reunião do Executivo Municipal de 24 de Março de 2011, em matéria do Serviço de 

Taxas e Licenças, a qual se encontra anexa à presente acta, dela fazendo parte 

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

-----Assunto da D.A.J., não incluído na ordem do dia da reunião, analisado e 

votado ao abrigo da parte final do artº. 83º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro: --------------------------------  
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----- APROVAÇÃO DE MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO COM A JUNTA DE 

FREGUESIA DO SEIXO, PARA CEDÊNCIA DA ESCOLA PRIMÁRIA DO SEIXO – REVOGAÇÃO 

DE DELIBERAÇÃO TOMADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2006. --------------------------------------- 

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 81/2011, 

do sr. Presidente da Câmara, de 08 de Abril corrente, no sentido de ser aprovada a 

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

Freguesia do Seixo, nos termos contidos na minuta anexa à presente acta, tendo em 

vista o empréstimo gratuito à referida Autarquia, da Escola Primária do Seixo, sita na 

referida localidade.-----------------------------------------------------------------------------------  

-----Mais foi deliberado revogar a deliberação camarária tomada em reunião de 29 de 

Novembro de 2006. ----------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------ DIVISÃO DE ECONOMICO-FINANCEIRA: --------------------------- 

----- APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2010 E 

INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS DO ANO DE 

2010:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra, dos senhores 

Vereadores João Rocha de Almeida e Luis Filipe Barreto e três votos a favor, do sr. 

Presidente da Câmara e Vereadores senhores Dr. Manuel Martins e Prof. Saul Rico, 

aprovar a proposta nº. 82/2011, do sr. Presidente da Câmara, de 05 de Abril corrente, 

nos termos da alínea e), do n.º 2, do artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro, contendo os Documentos de Prestação 

de Contas do ano de 2010, bem como o Inventário de todos os bens, direitos e 

obrigações patrimoniais do ano de 2010, do Município de Mira, integralmente 

elaborados, nos termos do D.L. nº. 54-A/99 de 22 de Fevereiro, na actual redacção e 

presentes à correspondente reunião, encontrando-se devidamente arquivados, estando 

disponíveis para consulta e que aqui se dão como reproduzidos para os devidos e legais 

efeitos, nos termos do art.º 5º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de Novembro, com a 

redacção introduzida pelo artigo único do Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de Agosto, 
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cujos suportes para o respectivo desenvolvimento foram, fundamentalmente, os dados 

recolhidos dos registos contabilísticos. ------------------------- ---------------------------------   

-----Dos mencionados documentos de Prestação de Contas, nomeadamente os Fluxos 

de Caixa, verifica-se ter sido cobrada uma receita orçamental global de 10.468.133,91 € 

(dez milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e três euros e noventa e 

um cêntimos) e efectuada uma despesa global de 10.531.914,23 € (dez milhões, 

quinhentos e trinta e um mil, novecentos e catorze euros e vinte e três cêntimos), tendo 

transitado um saldo de 382.750,00 € (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e 

cinquenta euros) em dinheiro. De Operações de Tesouraria foi cobrada uma receita 

global de 649.423,05 € (seiscentos e quarenta nove mil, quatrocentos e vinte e três euros 

e cinco cêntimos) e efectuada uma despesa global de 636.356,95 € (seiscentos e trinta e 

seis mil, trezentos e cinquenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos), tendo transitado 

um saldo da quantia de 307.606,95 € (trezentos e sete mil, seiscentos e seis euros e 

noventa e cinco cêntimos).--------------------------------------------------------------------------  

-----Mais foi deliberado submeter os referidos documentos à apreciação e votação do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos do disposto  na alínea c), do nº. 2, do artº. 

53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da lei nº. 5-A/2002, de 11 de 

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

-----Interveio o sr. Vereador Filipe Barreto, solicitando ao sr. Presidente da Câmara que 

explicasse o exercício de 2010. Disse terem havido opções tomadas, decorrendo daí um 

resultado final, impondo-se que houvesse, por parte de quem tinha a responsabilidade 

de execução, uma explicação do que tinha sido feito. ------------------------------------------  

-----No sentido de prestar alguns esclarecimentos o Sr. Presidente da Câmara pediu à 

Dr.ª Cristina Morais para intervir. -----------------------------------------------------------------  

-----A referida Técnica começou por dizer que, relativamente às questões da gerência, 

julgava que o relatório de gestão resumia minimamente os dados essenciais. 

Relativamente às taxas de execução baixas e às dificuldades financeiras, o que 

ressaltava daí eram as dificuldades de tesouraria, decorrentes da não arrecadação de 

receitas, nomeadamente pela venda de terrenos e atrasos nas comparticipações de 
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financiamentos comunitários. Referiu a verba do saneamento de águas residuais, que era 

de alguma importância, uma receita em cerca de um milhão de euros, em que a questão 

do documento de enquadramento estratégico que era necessário para candidatura do 

saneamento ao ciclo urbano da água, tinha levado a que a mesma só pudesse ter sido 

apresentada em Outubro, não tendo produzido efeitos ainda na gerência de 2010. De 

qualquer modo, tanto quanto sabia, julgava que a candidatura já tinha sido aprovada no 

passado dia sete. Quanto à questão da cooperação técnica e financeira, disse que 

também não tinha entrado a verba relativamente ao parque de campismo em 2010, tendo 

sido recebida parte dessa importância já no ano de 2011. Depois, também a conjuntura 

económica estava relacionada com a arrecadação de taxas e receitas nomeadamente no 

tocante a obras particulares, relativamente aos loteamentos e obras que poderiam ter 

algum peso e, na verdade, por dificuldades económicas, os particulares não levantavam 

as licenças. Explicou que tinham uma grande dependência relativamente aos fundos 

comunitários, disse ter havido durante a gerência de 2010 um corte nas transferências do 

Orçamento de Estado para as Autarquias, resultantes do Plano de Estabilidade e 

Crescimento que se traduziu num corte de 4%. Explicou que estas tinham sido as 

grandes questões que tinham dificultado em parte a questão da gerência. Apesar disso, 

disse que tinha sido dado cumprimento à questão dos limiares de endividamento. --------  

-----Usou da palavra seguidamente o sr. Vereador Dr. Manuel Martins e disse que 

relativamente aos impostos indirectos, no tocante a loteamentos e obras particulares, a 

receita tinha sido reduzida a cerca de metade, passando de 314.000,00 € para 

177.000,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- DECLARAÇÃO DE VOTO: ------------------------------------------------------------------------- 

-----O sr. Vereador Filipe Barreto apresentou a seguinte declaração de voto:--------------  

-----“O relatório de Prestação de Contas de 2010, submetido à apreciação por parte 

do Sr. Presidente, representa os resultados da actividade municipal no ano transacto e 

reflecte também o modo como foram aplicados os meios financeiros colocados à 

disposição do Executivo durante esse período.--------------------------------------------------  
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-----Dada a importância que este documento tem para a gestão do Município, 

lamentamos mais uma vez, e a semelhança de outras informações, que o mesmo seja 

disponibilizado apenas 40 h antes desta reunião não cumprindo sequer o limite mínimo 

e estipulado na Lei de dois dias úteis. Neste executivo, o respeito pela oposição e pelo 

seu papel fica muito aquém do desejado, mas é compreensível que assim seja, aos olhos 

de quem tem pouco para mostrar de objectivos realizados no ano de 2010. ---------------  

-----Diríamos ainda, que este documento reflecte, mais ou menos, o mesmo resultado 

prático que os anteriores relatórios, naturalmente que os nossos comentários e análise 

poder-se-ão tornar repetitivos, ficando no ar, uma impressão de “dejá vú”. --------------  

-----Em termos de introdução a este documento, a justificação política apresentada 

pelo Sr. Presidente, também sofre do mesmo problema, ou seja, o que escrever, que 

possa dar cor ou desculpabilizar uma gestão financeira “negra” e sem grandes 

resultados práticos? ---------------------------------------------------------------------------------  

-----Mais uma vez o relatório de contas de 2010, à semelhança dos anteriores, reflecte 

a falta de rigor que os vários Planos e Orçamentos apresentam. As previsões 

continuam a ser empoladas propositadamente, ficando-se as receitas por uma execução 

de 47,71%, nem a 50% conseguem chegar. Mas este problema é sintomático e 

recorrente, de anos anteriores. --------------------------------------------------------------------  

-----Também é óbvio que esta metodologia de gestão autárquica, só serve para “iludir” 

os Mirenses, “enganar” os fornecedores e empreiteiros desta Autarquia. -----------------  

-----Com estes orçamentos inflacionados, em mais de 50%, com esta execução 

financeira débil, e considerando que nos encontramos em ano de grandes dificuldades 

económico-financeiro, reconhecida por todos, não se identifica na actividade municipal 

desenvolvida neste ano nenhuma medida, e muito menos algum programa, de combate 

aos efeitos dessa crise que progressivamente vai agudizando o Concelho de Mira e as 

suas gentes. -------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Por isso mesmo, importa voltar a chamar à realidade o executivo municipal 

lembrando que o modelo de desenvolvimento económico e social a seguir, tem 

necessariamente de compreender, de forma adequada, a situação que vivemos e que 
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apresente soluções capazes de assegurar aos cidadãos, sobretudo àqueles que têm sido 

mais fustigados pela crise, um nível de vida de acordo com as suas necessidades e a 

realidade actual. -------------------------------------------------------------------------------------  

-----Para uma melhor compreensão, a análise deste documento temos fazer uma 

articulação com o Orçamento e PPI para 2010, apresentado em finais de 2009, tendo 

sido objecto de uma extensa análise, pela Vereação do PSD e por conseguinte, já 

tornada pública.--------------------------------------------------------------------------------------  

-----O que foi PROMETIDO no ORÇAMENTO para 2010 -----------------------------------  

-----O que foi EFECTIVAMENTE CONCRETIZADO em 2010… ---------------------------  

-----Ao nível da DESPESA, destaca-se: ----------------------------------------------------------  

-----i. Uma previsão global de 22,7 M€ com uma concretização de 10,5 M€. -------------  

-----ii. A aquisição de bens de capital representa 20% do total das despesas, 

encontrando-se por exemplo, abaixo da aquisição de bens e serviços para consumo 

corrente;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----iii. As despesas com o pessoal rondam a metade das despesas pagas pelo 

Município (49,41%) ---------------------------------------------------------------------------------  

-----Ao nível da RECEITA, destaca-se o facto de numa previsão global de 22,7 M€ 

apenas se concretizarem 10,8 M€, ou seja, cerca de 47,71% - Afinal, os empolamentos 

e as considerações tecidas na discussão do Orçamento para 2010 faziam sentido…-----  

-----Na página 20 execução das GOP, quadro PPI fica evidenciada por grandes áreas 

de intervenção, as promessas e as concretizações do executivo socialista, em matéria de 

Investimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------  

-----Em 11 MILHÕES € de investimento prometido para 2010, este executivo 

concretizou 2 M€, realizando 19% das suas promessas!!!! -----------------------------------  

-----Esta é bem possível ter sido mais uma marca histórica alcançada. --------------------  

-----No documento pode ver-se que os resultados operacionais liquido do exercício é de 

932.502,01 sofrendo um decréscimo relativamente ao ano anterior de 57 604, 54€, o 

valor mais baixo dos últimos 7 anos. -------------------------------------------------------------  
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-----Nesta breve exposição procuramos demonstrar a realidade da gestão política do 

Município durante o ano transacto, mas ao contrário do tem sido habitual e se nos 

impõe não podemos efectuar uma análise pormenorizada do relatório de gestão em 

virtude do envio tardio de documentos de suporte. ---------------------------------------------  

-----Nesta circunstância e pelas razões expostas os Vereadores PSD votam contra este 

relatório de Contas e por conseguinte não o subscrevem”. -----------------------------------  

----- 1ª. REVISÃO ORÇAMENTAL/REVISÃO PPI E AMR – ANO DE 2011:--------------------------- 

----- A fim de ser proposta à aprovação do Órgão Deliberativo do Município, nos 

termos preconizados na alínea b), do n.º 2, do art.º 53º. da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra, dos senhores Vereadores João 

Rocha de Almeida e Luis Filipe Barreto, e três votos a favor, do sr. Presidente da 

Câmara e Vereadores Dr. Manuel Martins e Prof. Saul Rico, aprovar a proposta n.º 

83/2011, do sr. Presidente da Câmara, de 05 de Abril corrente, contendo a primeira 

revisão orçamental do ano de 2011, que aqui se dá como reproduzida, conforme o 

disposto no artº. 5º., nº. 1, do Decreto-Lei nº. 45 362, de 21 de Novembro de 1963, com 

a redacção introduzida pelo artº. único do Decreto-Lei nº. 334/82, de 19 de Agosto, 

instrumento que importa na quantia global de 382.750 € (trezentos e oitenta e dois mil, 

setecentos e cinquenta cêntimos), por incorporação do saldo da gerência anterior.--------   

-----Para efeitos de ser, igualmente, proposta à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos legais, foi presente a primeira revisão às Opções do Plano do ano de 2011, que 

aqui se dá como transcrita, em conformidade com o disposto no artº. 5º., nº. 1, do 

Decreto-Lei nº. 45 362, de 21 de Novembro de 1963, com a redacção introduzida pelo 

artº. único do D.L. nº. 334/82 de 19 de Agosto. -------------------------------------------------  

-----O Sr. Vereador Dr. Manuel Martins, explicou que a alteração orçamental estava 

relacionada com a incorporação do saldo de gerência que transitava do ano anterior. ----  

-----Interveio o sr. Vereador Rocha de Almeida, dizendo que poderiam aproveitar para 

rever outras coisas mais urgentes ou que não tinham sido contempladas no orçamento 

ou no plano de actividades. Informou que a posição do PSD era a mesma que tinha sido 
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tomada aquando da apresentação do orçamento, por isso também votavam contra a 

revisão orçamental. ----------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------- DIVISÃO 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: -------------- 

----- A Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta n.º 84/2011, do sr. 

Presidente da Câmara, de 07 de Abril de 2011 em cumprimento ao 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, contendo a listagem de processos de obras despachados pelo sr. 

Presidente e Vice-Presidente da Câmara, ao abrigo da delegação de competências, no 

período que medeia entre a reunião de 24 de Março de 2011 e o dia 07 do corrente mês, 

bem como, dos respectivos despachos que sobre os mesmos recaíram, conforme relação 

anexa à presente acta e que dela fica a fazer parte integrante.---------------------------------  

----- O sr. Vereador Filipe Barreto reiterou as posições anteriormente tomadas pelos 

Vereadores do PSD, no sentido de que apenas tomava conhecimento do teor da listagem 

apresentada, não se pronunciando relativamente ao procedimento uma vez que o 

desconhecia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-----DEFINIÇÃO DOS MONTANTES DOS SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA UM 

POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA REQUERENTE “LEAL & SOARES, S.A.”:  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar proposta nº. 85/2011, do 

sr. Presidente da Câmara, de 01 de Abril de 2011, no sentido de serem adoptados os 

seguintes montantes para os seguros de responsabilidade civil de um posto de 

abastecimento de combustíveis da requerente “Leal & Soares, S.A.”, para efeitos do 

disposto no D. L. nº.267/2002, de 26 de Novembro, na actual redacção: a) Projectistas – 

50.000,00 €; b) Empreiteiros – 270.000,00 €; c) Responsáveis pela execução – 

50.000,00 €; d) Titulares da licença de exploração – 270.000,00 €. -------------------------  

-----CONSTRUÇÃO EM MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE EXISTENTE NA 

RUA DAS ESCOLAS, Nº. 6, PORTOMAR, PROPRIEDADE DE ANÍBAL MIRANDA GONÇALVES E 

OUTRAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

Acta da Reunião de 13/04/11 
Página 21 de 36 

 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar proposta nº. 86/2011, do 

sr. Presidente da Câmara, de 04 de Abril de 2011, no sentido de ser promovida a 

audiência prévia escrita pelo prazo de 15 dias, nos termos dos artºs. 100º. e 101º. do 

C.P.A., dos proprietários de edifício em más condições de segurança e salubridade, 

existente na Rua das Escolas, nº.6, em Portomar, designadamente Aníbal Miranda 

Gonçalves e outra, e bem assim, no caso dos interessados não se pronunciarem, ordenar 

a execução de obras de conservação na cobertura do referido edifício no prazo de 30 

dias, nos termos do nº. 3 do artº. 89º. do RJUE. -------------------------------------------------  

-----CONSTRUÇÃO EM MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE EXISTENTE NA 

RUA DAS CASAS NOVAS, Nº. 10, MIRA, PROPRIEDADE DE ANGELINO DOMINGUES MORAIS 

E OUTROS: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar proposta nº. 87/2011, do 

sr. Presidente da Câmara, de 04 de Abril de 2011, no sentido de ser promovida a 

audiência prévia escrita pelo prazo de 15 dias, nos termos dos artºs. 100º. e 101º. do 

C.P.A., dos proprietários de edifício em más condições de segurança e salubridade, 

existente na Rua das Casas Novas, nº.10, em Mira, designadamente Angelino 

Domingues Morais e Outros, e bem assim, no caso dos interessados não se 

pronunciarem, ordenar a demolição do referido edifício no prazo de 30 dias, nos termos 

do nº. 3 do artº. 89º. do RJUE. ---------------------------------------------------------------------  

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

----- RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011, 

REFERENTE À EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES COMPLEMENTARES DE 

ALOJAMENTO DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL – ERROS E OMISSÕES: ------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar proposta nº. 88/2011, do 

sr. Presidente da Câmara, de 07 de Abril de 2011, no sentido de ser rectificada, ao 

abrigo do disposto no artº. 148º. do Código do Procedimento Administrativo, a 

deliberação camarária tomada em reunião ordinária realizada em 10 de Fevereiro de 

2011, por a mesma se encontrar incorrectamente exarada na respectiva acta, por lapso 

do redactor desta, passando o respectivo texto a ser o seguinte:  -----------------------------  
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-----“ EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES COMPLEMENTARES DE 

ALOJAMENTO DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL – ERROS E OMISSÕES:  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 25/2011, 

do sr. Presidente da Câmara, de 08 de Fevereiro de 2011, no sentido da aprovação dos 

erros e omissões referentes à empreitada mencionada em epígrafe, a levar a efeito pela 

firma adjudicatária da obra, “Costa & Carvalho, S.A.”, trabalhos esses no montante 

global de 36.318,58 € (trinta e seis mil, trezentos e dezoito euros e cinquenta e oito 

cêntimos), sendo 32. 490,28 € (trinta e dois mil, quatrocentos e noventa euros e vinte e 

oito cêntimos), correspondentes a 3,00% do valor da empreitada, relativo a erros e 

3.828,30 € (três mil, oitocentos e vinte e oito euros e trinta cêntimos) correspondente a 

0,35% do valor da empreitada, relativo a omissões”.-------------------------------------------  

------------------------DIVISÃO DE ORDENAMENTO E AMBIENTE: -------------------  

-----PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE 14 DE SETEMBRO DE 2009 QUE APROVOU A CARTA DA RAN. APROVAÇÃO DA 

CARTA DA RAN AO ABRIGO DO Nº. 1 DO ARTº. 97º. (ADAPTAÇÃO) E Nº. 1 DO ARTº. 97º.-A 

(RECTIFICAÇÃO) DE ACORDO COM O DISPOSTO NO D.L. Nº. 380/99, DE 22 DE SETEMBRO, NA 

ACTUAL REDACÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores 

Vereadores João Rocha de Almeida e Luis Filipe Barreto e três votos a favor, do sr. 

Presidente da Câmara e Vereadores Dr. Manuel Martins e Prof. Saul Rico, aprovar 

proposta nº. 89/2011, do sr. Presidente da Câmara, de 06 de Abril de 2011, do seguinte 

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

-----“Proposta de Declaração de Nulidade da deliberação da Assembleia Municipal de 

14 de Setembro de 2009 que aprovou a Carta da RAN. Aprovação da Carta da RAN ao 

abrigo do nº1 do artigo 97º (adaptação) e o nº1 do artigo 97º- A, (rectificação) de 

acordo com o disposto no D.L. nº380/99, de 22 de Setembro, na actual redacção. -------  

-----1.---Introdução----------------------------------------------------------------------------------   

-----Importa como questão prévia referir que: --------------------------------------------------  
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-----O Plano Director Municipal de um concelho define um modelo de organização 

municipal do território estabelecendo, entre outros a estratégia de desenvolvimento 

territorial, a politica municipal de ordenamento do território e de urbanismo e o 

modelo de organização espacial tendo por base a classificação e qualificação do solo.-  

-----O Plano Director Municipal de Mira (PDMM) foi aprovado pela Resolução de 

Conselho de Ministros (RCM) n.º 83/94, publicada no D.R. nº 215 I Série de 16 de 

Setembro de 1994. -----------------------------------------------------------------------------------  

-----O PDMM é composto pelo regulamento, publicado conjuntamente com a Planta de 

Ordenamento à escala 1/10.000, e pelas plantas de condicionantes Reserva Agrícola 

Nacional e Outras Condicionantes, à escala 1/25.000 que não foram publicadas, e pela 

Carta da Reserva Ecológica Nacional com publicação autónoma publicada no DR nº 

259 de 9 de Novembro de 1995 (Resolução Conselho de Ministros nº 131/95). -----------  

-----Todas as Plantas identificadas foram depositadas na Direcção Geral do 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano. --------------------------------------  

-----Na Gestão Urbanística diária e fruto do incremento nos sistemas de informação 

geográfica municipal foram detectadas várias situações de erros entre as diferentes 

peças desenhadas, nomeadamente entre, os usos previstos na Carta de Ordenamento e 

na Carta da Reserva Agrícola (1/25000). --------------------------------------------------------  

-----A Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro utilizou, para a 

gestão destes solos, uma cobertura cartográfica à escala 1/10000, publicada pela 

Portaria nº 440/92 de 28 de Maio de 1992, que caducou com a entrada em vigor do 

PDMM. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Perante esta situação, de erros existentes e identificados, desde longa data o 

município solicitou a colaboração e entendimento das entidades envolvidas, tendo sido 

apontado como única solução a realização da Revisão do PDMM, à luz do regime 

jurídico vigente. --------------------------------------------------------------------------------------  

-----Com a publicação do D.L. 316/2009, de 19 de Setembro, do novo Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), os técnicos do município realizaram 

um trabalho aprofundado e pormenorizado de todas as discrepâncias existentes, tendo 
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sido realizado o cruzamento e identificação de informação constante do processo de 

elaboração do PDMM em arquivo, que importa reportar nesta informação. --------------  

-----Assim reputa-se importante informar o seguinte: -----------------------------------------  

-----Como já foi referido o PDMM padece de erros materiais que se traduzem em 

definições e classificações constantes do conteúdo regulamentar que não estão de 

acordo com o cartografado nas peças desenhadas, mais concretamente na Planta da 

Reserva Agrícola Nacional (RAN).----------------------------------------------------------------  

-----A carta da RAN, que foi depositada na DGOTDU, encontra-se à escala 1:25000, 

não correspondendo ao disposto no conteúdo regulamentar do art.º 44.º “As áreas da 

RAN estão incluídas neste espaço e encontram -se delimitadas na planta de 

condicionantes (escala de 1:10 000), de acordo com o publicado no Diário da 

República, e aplicável o disposto no decreto – lei n.º196/89, de 14 de Julho”. ------------  

-----Ainda a acrescer a este facto, por incorrecção na transposição de escalas entre 

cartas (da 1:10000 para a 1:25000), a carta depositada possui áreas de incongruência, 

ou seja, áreas que na carta de ordenamento se encontram fora do Espaço de 

Salvaguarda Estrita (ESE) e na carta da RAN encontram-se afectas a esta 

condicionante, situação esta que não se deveria verificar, de acordo com o disposto no 

conteúdo regulamentar do PDMM. ---------------------------------------------------------------  

-----Tendo por base o disposto no regulamento do PDMM, art.43 e 44, e uma vez que, a 

componente desenhada da Carta da Reserva Agrícola Nacional depositada, não se 

conformava com o descrito no supracitado regulamento, originando erros materiais, 

patentes e manifestos, na representação cartográfica, iniciou-se, de acordo com o 

art.97º-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (D.L. n.º 380/99, 

de 22 de Setembro na redacção dada pelo D.L. 316/2007, um procedimento de 

correcção/rectificação dum elemento do PDMM, neste caso a carta da RAN, para, 

desta forma sanar os supra mencionados erros materiais existentes. -----------------------  

-----Salienta-se que em análise efectuada “a posteriori” do processo administrativo de 

elaboração, e da análise da documentação em arquivo constataram que no processo de 

elaboração do PDMM a Comissão Técnica de Acompanhamento e a então CRRAC, em 
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troca de correspondência, assumem não existir na proposta de Plano, sobreposição de 

usos. Assim as propostas de usos do solo constantes da Carta de Ordenamento, 

respectiva classificação e regulamentação, são únicas e sem incongruências ou 

sobreposições. ----------------------------------------------------------------------------------------  

-----Detectado este problema e publicada a nova redacção do RJIGT que possibilitava 

a correcção e rectificação dos Instrumentos de Gestão Territorial, de uma forma mais 

célere em relação à versão anterior, procedeu-se do modo a seguir exposto, de forma a 

sanar as não conformidades e incongruências existentes.-------------------------------------  

-----2. Acções realizadas para resolver o problema identificado ----------------------------  

-----1. Elementos de Base Utilizados: a Carta de Ordenamento do PDMM (onde se 

retiraram os espaços classificados como Espaço Salvaguarda Estrita) e a Carta da 

Reserva Agrícola Nacional 1:25000 depositada na DGOTDU; Realizou-se a sua 

sobreposição, verificando-se as situações onde havia espaços classificados como RAN 

fora do Espaço Salvaguarda Estrita.--------------------------------------------------------------  

-----2.O Regulamento do PDMM define que na Carta de Ordenamento não existe 

sobreposição de usos nem classificações;--------------------------------------------------------  

-----3.Procedeu-se à análise e comparação/sobreposição das cartas, isto é, sobrepôs-se 

a carta de ordenamento e a carta da RAN e desta sobreposição resultaram três tipos de 

espaço:-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----a. Espaços classificados como ESE, mas que não estavam classificados como RAN, 

mas que devido à proximidade com a mancha da RAN se entendeu como sendo erro de 

transposição de cartas, neste caso concreto da escala 1:10000 para a escala 1:25000. 

Estas manchas passaram a integrar a carta da RAN, em conformidade com o 

articulado regulamentar do PDMM e cumprimento dos usos previstos na Carta de 

Ordenamento; ----------------------------------------------------------------------------------------  

-----b. Espaços não classificadas como ESE, mas que estavam em RAN, foi corrigido 

este erro de delimitação fazendo coincidir o ESE e a RAN em conformidade com o 

articulado regulamentar do PDMM e cumprimento dos usos previstos na Carta de 

Ordenamento; ----------------------------------------------------------------------------------------  
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-----c. Espaços classificados como ESE e RAN coincidentes.---------------------------------  

-----Deste trabalho resultou uma Carta da RAN, com as alterações/correcções pontuais 

resultantes da sobreposição entre a Carta de Ordenamento, a Carta da RAN e o 

conteúdo do regulamento do PDMM e assim ficaram sanadas as incongruências, 

passando finalmente a ter uma carta da RAN completamente ajustada e coincidente 

com os usos previstos na Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal, obtendo, 

deste modo, todos os elementos do PDMM em articulação. ----------------------------------  

-----A 5 de Agosto de 2009 é elaborada uma informação do GPIG acerca da 

Inconformidade entre a Planta de Ordenamento e a Planta da Reserva Agrícola 

Nacional, no sentido da aprovação da correcção da carta da Reserva Agrícola 

Nacional do Plano Director Municipal, em conformidade com o disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 97.º do DL n.º 380/99, de 22 de Setembro na sua actual redacção;----  

-----Em 27 de Agosto de 2009, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta n.º 211/09, do Sr. Presidente da Câmara, de 05 de Agosto de 2009; 

Em 14 de Setembro de 2009, foi aprovado por unanimidade em Assembleia Municipal, 

nos termos do nº. 3, do art. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na actual 

redacção, conjugado com o disposto no D.L. nº. 380/99, de 22 de Setembro, na 

redacção dada pelo D.L. nº. 46/2009, de 20 de Setembro, a Carta da RAN; ---------------  

-----Em 5 de Novembro de 2009, é publicada a Carta da RAN em Diário da República 

n.º 215, 2.ª Série através da Deliberação n.º 3036/2009;--------------------------------------  

-----Importa ainda salientar que todo o trabalho realizado é corroborado em parecer 

jurídico emitido pela Dr.ª Fernanda Paula Oliveira.-------------------------------------------  

-----3.Diferendo de Interpretação da legislação em vigor ------------------------------------  

-----Entre Dezembro de 2009 e Maio de 2010, realizaram-se várias reuniões entre o 

Município de Mira, Direcção Regional da Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) e 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), uma vez 

que estas duas entidades não configuravam como correcto o procedimento tido pela 

Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----A Câmara Municipal, perante esta situação, informou as entidades envolvidas que 

havia suspendido a utilização da Carta da RAN rectificada, a fim de não ficar qualquer 

dúvida acerca do procedimento adoptado.-------------------------------------------------------  

-----A DRAPC comunicou ao Ministério Público, junto do Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Coimbra, visando anular a deliberação dos actos de aprovação da Carta da 

RAN supra identificada.-----------------------------------------------------------------------------  

-----Tendo por base o Despacho do Sr. Procurador do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Coimbra de 3/12/2010, no referido Processo Administrativo nº 12/10, remetido por 

oficio datado de 7-12-2010, foi solicitada informação relativa:------------------------------  

-----1. Quais as alterações relativas à RAN que decorreram da aprovação do Plano de 

Urbanização da Praia de Mira e Plano de Urbanização de Mira;---------------------------  

-----2. Promoção da alteração da Carta da RAN, tal como foi aprovada na deliberação 

da Assembleia Municipal de 14/09/2009, propondo a declaração de nulidade de tal 

deliberação e a sua substituição por outra que tenha em conta o aludido despacho, no 

que respeita à carta da RAN e à Planta de Ordenamento. ------------------------------------  

-----Perante esta situação, o Município de Mira promoveu reuniões com DRAPC e 

CCDRC, de forma a acordar o que se enquadrava em manchas pequenas e manchas 

grandes, que se inseriam na possibilidade de correcção previsto no RJIGT. --------------  

-----Assim, tendo todas as entidades, atrás referidas, chegado a um entendimento, 

propõe-se: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-----1 - A declaração de nulidade da deliberação da Assembleia Municipal que aprovou 

a Rectificação da Carta da RAN, datada de 14 de Setembro de 2009, nos termos do 

artigo 134º do Código de Procedimento Administrativo;--------------------------------------  

-----2 - A aprovação de nova Carta da RAN em conformidade com o constante no 

Despacho referido e de acordo com o estabelecido entre as entidades envolvidas:-------  

-----a) nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 97 do D.L. 380/99 de 22 de Setembro, 

na sua actual redacção, no que diz respeito as alterações por adaptação, resultantes da 

aprovação do Plano de Urbanização da Praia de Mira, do Plano de Urbanização de 

Mira e Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira Pólo II; -----------------------------  
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-----b) e nos termos do nº 1 do artigo 97-A, do mesmo diploma, no que diz respeito às 

correcções materiais e rectificações, tendo por base o acordado pelas entidades e que 

constam na Planta anexa e que faz parte integrante da presente informação/proposta.--  

-----Esta informação/proposta, deverá ser remetida à Assembleia Municipal nos termos 

da Lei 169/99 de 18 de Setembro na actual redacção conjugada com os artigos 79º e 

79º-A do D.L. 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual redacção.”------------------------  

-----O Dr. Ângelo Lopes interveio e disse que a informação anexa à proposta em 

apreço, estava pormenorizada e detalhada em datas o que de alguma forma comprovava 

o que tinha sido realizado pelos serviços e proposto à Câmara e Assembleia, fruto das 

alterações legislativas. Informou que tinha havido um despacho do Sr. Procurador que 

não dava razão na totalidade àquilo que tinha sido feito. Informou terem chegado a uma 

plataforma de entendimento com a Direcção Regional da Agricultura e naquele 

momento o que estava a ser proposto ao Executivo era a declaração de nulidade da 

deliberação da Assembleia e, em simultâneo, a aprovação de uma nova carta com o 

acordo da Direcção Regional, por adaptação, que estava relacionado com os Planos de 

Urbanização de Mira e da Praia de Mira e Plano de Pormenor da Zona Industrial Pólo 

II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----O sr. Vereador Rocha de Almeida disse que estava com algum desconforto para 

decidir sobre o referido assunto. Disse que desde há muito se tinha vindo a fazer “tiro ao 

alvo”, os problemas sempre existiram e nunca se tinha levantado nenhuma questão. 

Questionou o que tinha acontecido, quem tinha sido prejudicado e quem tinha sido 

beneficiado com a falta de cumprimento taxativo do que estava regulamentado no PDM, 

sentindo-se, por isso, desconfortável. Para melhor esclarecimento, solicitou que lhes 

fosse concedido o regulamento e um mapa legível para que dessa forma possam melhor 

saber o que foi definido. ----------------------------------------------------------------------------  

-----Usou da palavra seguidamente o sr. Presidente da Câmara, no sentido de fazer um 

pequeno enquadramento, disse que o PDM havia sido aprovado em 1994 e em 1996 

iniciaram um processo de Plano de Urbanização da Praia de Mira e Lagoa que tinha 

sido aprovado em 2007, com a vinda do Eng. José Sócrates a Mira.-------------------------  
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----- No sentido de prestar mais esclarecimentos interveio novamente o Dr. Ângelo 

Lopes que começou por dizer que não havia desconforto na utilização dos elementos, 

nem havia privilégio de ninguém. O que acontecia era que a Câmara detectava inúmeras 

situações de incongruência, em que a própria entidade da RAN, tinha diferentes 

comportamentos para terrenos contíguos, a uns dava autorização e a outros não. Havia 

um grande desconforto quer pela parte dos técnicos quer dos Vereadores e o próprio 

cidadão, que não entendia esta discricionariedade nas decisões das entidades. Disse que 

tinha havido diversas reuniões na Reserva Agrícola e a única solução apontada para 

resolver esta situação de incongruência, ou seja, a existência de grandes áreas de 

sobreposição do urbano com a Reserva Agrícola, era a revisão do PDM. Com o novo 

regime jurídico, explicou, abriu-se a porta para que ao abrigo da rectificação por erro de 

escalas, por incongruências das peças e outras justificações, passaram a ser as câmaras, 

autonomamente a assumir a responsabilidade na gestão do território. Informou ainda 

que tinha havido diversas tentativas de entendimento com a Direcção Regional da 

Agricultura e Pescas do Centro, que nunca se tinham mostrado confortáveis a anuir, 

como tinham feito com outros municípios.-------------------------------------------------------  

-----Informou ainda, que a Comissão da Reserva Agrícola tinha andado a utilizar uma 

carta que havia caducado em 1994, andava a utilizar a carta “bruta” inicial do PDM de 

Mira, da Portaria de 1992. --------------------------------------------------------------------------  

-----Reconheceu que, tecnicamente, não era uma vitória completa, mas sim o primeiro 

passo.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Posteriormente mostrou os mapas, explicando a proposta apresentada, lembrando 

que o Plano Regional do Ordenamento do Território tinha terminado a fase da discussão 

pública e ia ser submetido às entidades para aprovação. Disse que, no momento, 

tecnicamente, tinham os elementos necessários para avançar com a revisão do Plano 

Director Municipal se assim o Executivo o entendesse ou então, poderia também 

equacionar-se, avançar com planos de urbanização, uma vez que o PDM era uma 

situação muito demorada e, no caso dos planos de urbanização, o número de entidades 

envolvidas era muito menor. Informou que estavam a estudar a referida possibilidade 
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para posteriormente fazer a proposta ao Executivo no sentido de resolver todos aqueles 

problemas que tinham ficado por resolver.-------------------------------------------------------  

-----RATIFICAÇÃO DE ACTO – PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MIRA NO 

ÂMBITO DO PLANO DE ORDENAMENTO DE ESPAÇO MARÍTIMO: --------------------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar proposta nº. 90/2011, do 

sr. Presidente da Câmara, de 01 de Abril de 2011, no sentido da ratificação do despacho 

do sr. Presidente da Câmara, emitido no âmbito da participação do Município de Mira 

na discussão pública do plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, nos termos do 

disposto no nº. 3 do artº. 68º., conjugado com o artº. 40º. do D.L. nº. 380/99, de 22 de 

Setembro na actual redacção.-----------------------------------------------------------------------  

-----ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA VIDEIRA SUL – APROVAÇÃO DOS 

TERMOS DE REFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA:------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar proposta nº. 91/2011, do 

sr. Presidente da Câmara, de 06 de Abril de 2011, no sentido de se proceder à 

elaboração do Plano de Pormenor da Videira Sul, previsto no Plano de Urbanização da 

Praia de Mira – Unidade Operativa de Planeamento e Gestão nº. 9 com a área 

delimitada em planta anexa  à presente acta, dela fazendo parte integrante, bem como 

aprovar os Termos de Referência, em cumprimento do disposto no artº. 74º. do D.L. nº. 

380/99, de 22 de Setembro, na actual redacção e ainda proceder à abertura da 

participação pública, nos termos do nº. 2 do artº. 77º. do D.L. nº. 380/99, de 22 de 

Setembro, na actual redacção.----------------------------------------------------------------------  

-----No sentido de clarificar este ponto, interveio o Dr. Ângelo Lopes, que começou por 

dizer que o primeiro documento que fazia a primeira gestão urbanística e colocava 

alguma regras, era o Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira que tinha 

sido aprovado em 1988. Esse plano tinha uma área aproximadamente de 13 hectares, 

que já era uma zona urbana possível de ocupar e todo o resto era espaço de zona verde, 

zona “non aedificandi”. -----------------------------------------------------------------------------  

-----Informou ainda que houve um primeiro estudo do loteamento, mas que pelos 

elementos que conseguiu apurar, nunca teria chegado a uma fase de aprovação final. 
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Depois, tinha sido aprovado o PDM que de alguma forma absorvia o Plano Geral de 

Urbanização da Praia e Lagoa de Mira, ou seja, naquela área vigorava o plano geral, 

mantendo-se essa área como urbana tendo sido feito um estudo de ocupação dessa área 

urbana. Explicou que em 1996 a Câmara municipal tinha iniciado o processo de 

elaboração do Plano de Urbanização da Praia de Mira e, fruto de contínuas situações de 

ocupação do terreno, inscrito e descrito em nome do Município, tinha havido uma 

primeira proposta, em 1997, de elaboração de um Plano de Pormenor para a área total 

do terreno do Município. Informou ainda que quando foram solicitados pareceres das 

entidades, nomeadamente a RAN e REN, as entidades não concordaram com a proposta 

e tinham remetido para o Plano de Urbanização da Praia de Mira. No âmbito da 

elaboração do Plano de Urbanização da Praia de Mira, informou que se tinha chegado a 

acordo para uma área efectiva desafectada da Reserva Agrícola e Reserva Ecológica 

para criar espaço urbano. O que era proposto era definir fisicamente mais terrenos, uma 

vez que a zona urbana da Videira Sul, já estava consolidada a norte pela estrada disse 

que iam estudar urbanisticamente toda a área desafectada da RAN e da REN, e de 

alguma forma estabelecer regras, porque não se podia ignorar que presentemente a REN 

e a RAN também admitiam algumas construções e os planos em vigor não tinham essas 

capacidades construtivas, nem regras definidas para essas situações.------------------------  

-----Por último, informou que os termos de referência eram os apresentados e que, após 

a aprovação da Câmara, a situação iria ser submetida a validação da CCDR. A proposta 

era no sentido de começar a estudar não só para o terreno propriedade do município, dos 

365.550m2, mas também para alguns terrenos que estavam a norte da estrada que eram 

propriedade privada e que de alguma forma não tinham as regras muito bem definidas 

em termos de Plano de Urbanização e que depois colocava alguma dificuldade no 

licenciamento em situações que as pessoas queriam ver resolvidas. -------------------------  

-----O sr. Presidente da Câmara interveio e disse que se esperava que o processo não 

sofresse nenhum entrave, porquanto não se podia esquecer que desde 1990 até à 

presente data existiam inúmeros processos jurídicos relativamente à reivindicação de 

terrenos da freguesia da Praia de Mira, apresentada pela Comissão de Compartes, 
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lembrando até um processo em que era reivindicada a posse de terrenos desde a 

Gafanha da Boa Hora até à Tocha. ----------------------------------------------------------------  

-----Interveio o sr. Vereador Rocha de Almeida e disse que este assunto era deveras 

preocupante para todos e a Praia de Mira e o concelho de Mira não merecia aquilo que 

se verificava na Videira Sul; que, eram os próprios habitantes e muitas vezes a 

sofreguidão do “ter”, “poder” e “haver” que depois acabava por prejudicar e conflituar 

com todo o presente e futuro das populações. Disse que em 1986 tinha tido várias 

reuniões com a população e tinha-se conseguido que houvesse um consenso geral no 

sentido de iniciar com o rompimento de arruamentos, o início de alguma coisa e tudo 

tinha esbarrado com a apresentação, por parte do Partido Comunista, na Assembleia da 

República, de um processo cautelar. Afirmou que tinha até sido dado um prazo para 

retirada dos produtos agrícolas dos campos, para permitir o rompimento dos terrenos e 

iniciar-se um processo de resolução do problema existente. Manifestou vontade de votar 

a favor da proposta apresentada, mas disse que achavam que era pouco e se deveria 

pegar no todo, defendendo um plano de pormenor daquela área mas que também se 

fizesse um levantamento exaustivo e mais abrangente e fosse apresentada um proposta 

de discussão de intervenção na Videira Sul e na sua totalidade de tudo o que era posse 

do Município, passando a existir um estudo e uma base necessária à mudança de 

mentalidades, tendo em conta a existência de construções clandestinas não inseridas no 

Plano de Pormenor. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- O sr. Presidente afirmou que aquela situação da Videira Sul tinha urgência em ser 

resolvida até porque se tratava de uma zona nobre da Praia de Mira e estava a 

estrangular o desenvolvimento da freguesia, uma vez que se lutava com uma enorme 

falta de terrenos disponíveis para execução de equipamentos sociais, desportivos e 

outros que estavam contempladas em plano de que não tinham execução por 

dificuldades tremendas na sua implantação. -----------------------------------------------------  

-----O Munícipe sr. João Milheiro, ainda presente na sala, chamou a atenção para a 

sensibilidade do problema e para a existência de uma frente de mais de 500 metros para 
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a Barrinha que estava completamente desvirtuada, o que era inconcebível e tinha que ser 

resolvido. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO: --------------  

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

ESTRATÉGIA MUSEOGRÁFICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO 

DO FUTURO MUSEU DO TERRITÓRIO DA GÂNDARA: ------------------------------------------------ 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar proposta nº. 92/2011, do 

sr. Presidente da Câmara, de 07 de Abril de 2011, no sentido de ser emitido parecer 

favorável à contratação de serviços de Concepção de Estratégia Museográfica, produção 

de Conteúdos e Montagem de Exposição do futuro Museu do Território da Gândara, nos 

termos do nº. 4, do artº. 22º. do OE 2011, conjugado com o nº. 1 do artº. 6º. do D.L. nº. 

209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei nº. 3-B/2010 de 28 de Abril, em 

harmonia com o artº. 35º. da Lei nº. 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis 

nº. 64-A/2008, de 31 de Dezembro e Lei nº. 3-B/2010, de 28 de Abril e pela Lei nº. 55-

A/2010, de 31 de Dezembro e tendo por orientação e referência, com as devidas 

adaptações a Portaria nº. 4-A/2011, de 3 de Janeiro. -------------------------------------------  

-----TOURING CLUB PRAIA DE MIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO: ----------------------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 93/2011, 

do sr. Presidente da Câmara, de 04 de Abril de 2011, no sentido de ser atribuído um 

apoio ao Touring Club da Praia de Mira, no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos 

euros), ao abrigo do disposto na alínea b), do nº. 4, do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------  

-----APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PROJECTO “PASSAPORTE 

PARA O MAR”: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 94/2011, 

do sr. Presidente da Câmara, de 07 de Abril de 2011, no sentido de ser aprovada a 

minuta do protocolo de cooperação, com vista à implementação e concretização do 

projecto “Passaporte do Mar”, a celebrar entre o Município de Mira e a Estrutura de 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

Acta da Reunião de 13/04/11 
Página 34 de 36 

 

Missão para os Assuntos do Mar, a qual se encontra anexa à presente acta, dela fazendo 

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

-----ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO PILOTO SIMÃO JORGE VENTURA:--------------------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 95/2011, 

do sr. Presidente da Câmara, de 01 de Abril de 2011, no sentido de ser atribuído um 

apoio ao atleta – piloto Simão Jorge Ventura, no valor de 2.500,00 € (dois mil e 

quinhentos euros), ao abrigo do disposto na alínea b), do nº. 4, do artº. 64º. Da Lei nº. 

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

destinado a minorar as despesas com a prática de Karting. ------------------------------------  

-----ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO ATLETA LICÍNIO PIMENTEL:--------------------------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 96/2011, 

do sr. Presidente da Câmara, de 04 de Abril de 2011, no sentido no sentido de ser 

atribuído um apoio ao atleta Licínio Pimentel, no valor de 2.500,00 € (dois mil e 

quinhentos euros), ao abrigo do disposto na alínea b), do nº. 4, do artº. 64º. da Lei nº. 

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

destinado a minorar as despesas com a prática de atletismo. ----------------------------------  

-----ATRIBUIÇÃO DE APOIO À CONFRARIA “NABOS & COMPANHIA” PARA REALIZAÇÃO 

DA VII FEIRA DOS GRELOS DA REGIÃO DA GÂNDARA: --------------------------------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 97/2011, 

do sr. Presidente da Câmara, de 07 de Abril de 2011, no sentido no sentido de ser 

atribuído um apoio à Associação “Confraria Nabos & Companhia”, no valor de 

3.000,00 € (três mil euros), ao abrigo do disposto na alínea b), do nº. 4, do artº. 64º. da 

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

Janeiro, destinado à comparticipação nas despesas inerentes à realização da “VII Feira 

dos Grelos da Região da Gândara”. ---------------------------------------------------------------  

----- CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DESPORTIVA E 

RECREATIVA DO COLMEAL, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE S. TOMÉ 2011:---------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções, dos senhores 

Vereadores João Rocha de Almeida e Luis Filipe Barreto e três votos a favor, do sr. 
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Presidente da Câmara e Vereadores senhores Dr. Manuel Martins e Prof. Saul Rico 

aprovar a proposta nº. 98/2011, do sr. Presidente da Câmara, de 07 de Abril de 2011, no 

sentido de ser aprovada a minuta do protocolo de colaboração com a Associação Sócio 

Cultural Desportiva e Recreativa do Colmeal, tendo em vista a realização das Festas de 

S. Tomé 2011, no valor estimado de 60.000,00 € (sessenta mil euros), nos termos da 

alínea l) do nº. 2, em conjugação com a alínea b) do nº. 4 do artº. 64º. e artº. 67º. da Lei 

nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------  

-----O sr. Vereador João Rocha de Almeida lembrou que não tinha ainda sido feita a 

apresentação das contas das Festas de S. Tomé do ano anterior. -----------------------------   

----- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO SEIXO DE MIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO, 

NO ÂMBITO DO PROJECTO “CULTURA E MOVIMENTO PARA TODOS”: ---------------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 99/2011, 

do sr. Presidente da Câmara, de 08 de Abril de 2011, no sentido de ser atribuído um 

apoio, no valor de 2.000,00 € (dois mil euros), à Associação Cultural e Recreativa do 

Seixo de Mira, destinado a fazer face às despesas inerentes ao projecto “Cultura e 

Movimento para Todos”. ---------------------------------------------------------------------------  

-----QUEIMA DAS FITAS – ESPAÇO PUBLICITÁRIO NAS BROCHURAS DOS CURSOS 

SUPERIORES: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 100/2011, 

do sr. Presidente da Câmara, de 05 de Abril de 2011, no sentido de ser autorizada a 

inserção de publicidade em ¼ de página, pelo preço de 50,00 € (cinquenta euros), nas 

brochuras dos cursos frequentados por alunos do concelho de Mira, que apresentem os 

seus pedidos à autarquia, devendo os mesmos remeter à Câmara Municipal um 

exemplar da respectiva brochura. -----------------------------------------------------------------  

-----GRUPO DE FADOS “NOCTURNO” – AQUISIÇÃO DE CD’S:--------------------------------------- 

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 101/2011, 

do sr. Presidente da Câmara, de 08 de Abril de 2011, no sentido da aquisição de 125 

CD’s, do Grupo de fados “Nocturno”, no valor de 1.000,00 € (mil euros), ao abrigo do 
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disposto na alínea b), do nº. 4, do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------  

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

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

encerrada a reunião, sendo 17:45 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, Olívia da Conceição C.P.A. 

Eulálio, na qualidade de secretária, redigi. -------------------------------------------------------  

________________________________________ 

(Presidente: João Maria Ribeiro Reigota, Dr.) 

 ________________________________________ 

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

 


