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                                                              ACTA N.º 16/2006 

ACTA     DA     REUNIÃO    ORDINÁRIA      DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE  MIRA,   REALIZADA    

NO    DIA   22 DE AGOSTO  DE  2006: --------------- 

----- Aos vinte e dois dias do mês de Agosto do ano de dois mil e seis, 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. Manuel de Jesus Martins, Dr. Luis Manuel Neves Rocha, Drª. 

Sandra Margarida dos Santos Pereira e Dr. Luis Miguel dos Santos Grego e ainda 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 Obras Municipais, Engº. Rui Manuel Reixa da Cruz Silva. 

Seguidamente, foi posta à aprovação a acta da reunião ordinária realizada no dia 08 de 

Agosto de 2006 a qual foi aprovada por unanimidade e assinada. --------------------------- 

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

----- 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 Profª. Maria de Lurdes Domingues Mesquita e Dr. João Carlos 

da Silva Rua. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 158 de 21 de Agosto de 2006, o 

qual acusa um saldo orçamental de 1.555.459,18 € (um milhão, quinhentos e cinquenta 

e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e dezoito cêntimos). ----------------------  

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

----- Usou da palavra o sr. Vereador Dr. Luis Rocha para solicitar informação relativamente ao 

Campeonato de Voleibol recentemente levado a efeito na Praia de Mira, designadamente, no 

tocante aos gastos inerentes à sua organização, porquanto, disse, tinha chegado ao seu 

conhecimento que os mesmos teriam sido excessivos, comparativamente com o impacto que o 

evento tinha gerado sobretudo na opinião pública, para além de que tinha também ouvido 
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críticas no sentido de que a divulgação tinha sido muito deficiente. Quis também saber o ponto 

da situação relativamente à solicitação já anteriormente feita para iluminação da Igreja do Seixo 

e zona envolvente, bem como a eventual requalificação do Largo da Igreja Velha, de forma a 

estar tudo concluído por alturas do 50º. Aniversário da Igreja do Seixo. Por último, solicitou que 

fosse fornecida uma listagem do pessoal avençado ao serviço da Câmara Municipal, as funções 

que exercem, tempo de afectação do município, horários, remuneração, etc.-------------------------  

----- Reportando-se a este último pedido, o sr. Presidente da Câmara recomendou aos serviços 

que fosse tomada a devida nota e fosse satisfeita a pretensão logo que possível. Sobre a 

iluminação da Igreja do Seixo, informou que o assunto estava acautelado, os serviços estavam a 

providenciar juntamente com a EDP para que pudesse estar tudo pronto na altura das 

comemorações do aniversário, tendo ele próprio já estado no local, acompanhado dos senhores 

Vereadores, Chefe da DOM e director da EDP, pelo que o assunto não estava descurado e, na 

medida do possível, seria satisfeita a petição. Já quanto à eventual requalificação do largo, disse 

que, provavelmente, não iria ser possível satisfazer o pretendido para a data indicada. No 

tocante ao Campeonato de Voleibol, disse que o impacto não tinha sido certamente o mesmo 

que se registaria com um campeonato de futebol, de todo o modo, tinha sido bastante positivo e 

os gastos até tinham sido exíguos para a Câmara Municipal, face ao evento e à imagem que 

tinha sido dada da Praia de Mira.-----------------------------------------------------------------------------  

----- O Chefe da DOM, Engº. Rui Silva, deu também algumas explicações relativamente à 

iluminação da Igreja do Seixo, tendo afirmado que o assunto estava a ser articulado com a EDP 

e tudo levava a crer que na altura do aniversário tudo estivesse executado. Disse ainda que, 

aproveitando a deslocação ao local do sr. Director da EDP, Engº. Taborda, tinha também sido 

equacionada a iluminação dos nós da Variante Norte, estando aquele serviço a fazer o 

necessário estudo para execução a iluminação necessária.-----------------------------------------------  

----- A propósito da Variante Norte, o sr. Presidente da Câmara lembrou a necessidade de ser 

revista a sinalização na referida estrada, tendo o Chefe da DOM informado que isso já estava a 

ser acautelado e já tinham sido colocados alguns sinais de trânsito nessa via, para além de 

carecer de outros, mas tudo estava a ser  cuidadosamente estudado e iria ser completado o 

trabalho logo que possível. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- O sr. Vereador Dr. Miguel Grego, reportando-se ao campeonato de Voleibol, referiu que 

era com alguma estupefacção que abordava o assunto, sobretudo no tocante aos custos inerentes 
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ao evento, porquanto, apesar do que era apregoado, os gastos tinham sido irrisórios e, para além 

de estarem previstos determinados custos no protocolo que tinha sido celebrado, tinham sido 

conseguidos alguns apoios, designadamente, da Região de Turismo do Centro, que tinham 

ajudado a minorar os gastos; que, para além disso, tinha havido transmissão televisiva de jogos, 

o que, só por si, tinha sido uma óptima promoção do concelho; que, na verdade, não tinha 

havido muita adesão do público, mas isso apenas se tinha ficado a dever ao facto de ter estado 

uns dias de imenso calor, o que afastava as pessoas de assistirem aos jogos, preferindo mais 

desfrutar do sol e da água, o que era compreensível. Por fim, disse que a imagem da Praia de 

Mira tinha sido a melhor e disso todos se deviam orgulhar e aproveitou para louvar o trabalho 

desenvolvido pelos voluntários que tinham sido incansáveis na ajuda da organização do evento 

e deu ainda a conhecer que tinha sido feita uma proposta para realização, no próximo ano, 

também na Praia de Mira, da Final Nacional do Campeonato de Voleibol Feminino. --------------  

----- A finalizar este espaço da reunião, o sr. Vereador Dr. Luis Rocha usou mais uma vez da 

palavra para dizer que estava esclarecido com as explicações dadas às questões por si 

apresentadas, do mesmo passo que seu os parabéns ao Executivo pelo sucesso do evento. Sobre 

as comemorações da Igreja do Seixo, solicitou que fossem feitos todos os esforços para que 

tudo estivesse pronto até 23 de Setembro próximo e pediu também que, caso não fosse possível 

levar a efeito a requalificação do largo até essa mesma data que, pelo menos, o projecto não 

ficasse na gaveta e, logo que fosse viável, fosse executado. Quanto à sinalização da Variante 

Norte, recomendou que fosse tida a devida atenção, sobretudo nos cruzamentos com a 

localidade da Barra e do Colégio de Calvão, onde deveria haver uma atenção redobrada por 

forma a evitarem-se acidentes.--------------------------------------------------------------------------------  

----- PERÍODO DA ORDEM DO DIA: (Artº. 87º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro): -------------------------------------------------  

-----  Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------ 

------------------- A) DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA:--------------  

----- LISTAGEM DE PROCESSOS DE OBRAS AUTORIZADOS PELO SR. VICE -

PRESIDENTE, NO CONTEXTO DA DELEGAÇÃO E SUB-DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------------------------------  

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

Câmara, no contexto da delegação e sub-delegação de competências, no período que 

medeia entre a reunião de 08 de Agosto corrente e o dia 18 do mesmo 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.-----------------------------------------------  

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

----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO JUVENIL DA CIÊNCIA NO 

ÂMBITO DO XXIV ENCONTRO JUVENIL DA CIÊNCIA, A REALIZAR EM MIRA 

NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2006: ------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º204/06, de 

17 de Agosto corrente, do sr. Presidente da Câmara, no sentido de ser atribuído um 

subsídio no montante de 500,00 € (quinhentos euros) à Associação Juvenil da Ciência – 

Núcleo Regional de Coimbra, para comparticipação nas despesas inerentes à realização 

do XXIV Encontro Juvenil de Ciência, a levar a efeito em Mira, no próximo dia 08 de 

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

----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO – JUVENTUDE 

CRISTÃ DE PORTOMAR: --------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º205/06, de 

18 de Agosto corrente, do sr. Presidente da Câmara, no sentido de ser atribuído um 

subsídio no montante de 200,00 € (duzentos euros) à Associação “Movimento – 

Juventude Cristã de Portomar”, bem como cedência de fotocópias e apoio logístico, 

como comparticipação nas diversas despesas inerentes às comemorações do trigésimo 

aniversário da Associação, a decorrer de 3 a 5 de Novembro próximo. --------------------- 

----- O sr. Vereador Dr. Miguel Grego quis enaltecer o trabalho do grupo de jovens 

cristãos de Portomar, pelo exemplo que têm dado e, designadamente, pelo facto de 

serem o grupo de jovens cristãos mais velho da Diocese de Coimbra, tendo, do mesmo 

modo, parabenizado o referido grupo pela passagem do seu trigésimo aniversário. --------- 

----- Igualmente, o sr. Vereador Dr. Luis Rocha disse que qualquer subsídio era sempre 

bem-vindo, sobretudo para associações que lutavam com dificuldades e que davam o 
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seu melhor, desempenhando um trabalho desinteressado em prol do concelho, como era 

o caso da associação em apreço, que merecia ser apoiada. Todavia, disse era apologista 

de que os subsídios deveriam ser atribuídos de uma forma integrada, no início de cada 

ano civil e não da forma como estavam a ser disponibilizados.------------------------------- 

----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS MIRENSE:-------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º206/06, de 

17 de Agosto corrente, do sr. Presidente da Câmara, no sentido de ser atribuído um 

subsídio no montante de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), à Associação de 

Idosos Mirense, conforme previsto na 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 Sr. Presidente da Câmara foi declarada 

encerrada a reunião, sendo 15:00 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) 
 

 

 


