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----- Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, nesta Vila de Mira e 

sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu esta, sob a direção do ex.mº. Presidente 

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

João Evangelista Rocha de Almeida, D. Sandra Cristina Tomásio Reverendo, Luis 

Filipe Cruz Barreto, Drª. Sandra Margarida Santos Pereira, Dr. Luis Miguel dos Santos 

Grego e prof. Saul dos Santos Rico. Presentes também os chefes da Divisão 

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

Municipais, Engº. Rui Manuel Reixa da Cruz Silva, da Divisão de Ordenamento e 

Ambiente, Dr. Ângelo Manuel Morais Lopes e da Divisão de Educação Cultura e 

Desporto, Drª. Brigitte Maria Capeloa. ----------------------------------------------------------  

----- APROVAÇÃO DE ATA: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi posta à aprovação a ata da reunião ordinária realizada em 13 de setembro de 

2012, tendo sido dispensada a sua leitura, pelo facto do respetivo texto ter sido  

disponibilizado na plataforma “Arquivo”, em 05 de novembro corrente, tendo a mesma 

sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------  

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

----- Foi presente o resumo diário da tesouraria n.º 213, de sete de novembro corrente, 

com um saldo orçamental de 316.029,51 € (trezentos e dezasseis mil, vinte e nove euros 

e cinquenta e um cêntimos). -----------------------------------------------------------------------  

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

----- Na sequência da questão levantada na reunião anterior pelo Sr. Vereador Filipe Barreto, a 

propósito da Piscina Municipal, o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego informou que tinha feito um 

levantamento junto dos serviços e tinha confirmado que não existia qualquer reclamação, pelo 
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contrário, tinha até havido um contacto da responsável da instituição visada, a desculpar-se e a 

dizer que, eventualmente, iriam voltar brevemente e que a decisão tinha sido da direção. Apesar 

disso, tinha solicitado uma reunião para tentar perceber qual o motivo do desagrado e da 

mudança dos utentes da referida instituição para outra piscina, a qual não estava ainda agendada 

e que aguardava a todo o momento. Reiterou que, durante o tempo em que a instituição tinha 

feito uso da piscina, não tinha havido nenhuma reclamação ou queixa, escrita, ou verbal. ---------  

----- O Sr. Vereador Filipe Barreto disse que acreditava que não tinha havido nenhuma 

reclamação, no entanto tinha havido devolução do dinheiro aos utentes correspondente aos dias 

em que não tinha havido utilização da piscina ---------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel clarificou que o que era normal acontecer era que a Câmara não 

debitava o dinheiro, porque não havia utilização e a instituição à qual os pais ou encarregados 

de educação pagavam mensalmente, procedia à devolução dos montantes correspondentes ao 

período em que não havia utilização.---------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Rocha de Almeida reportou-se à existência de indicação publicitária de 

uma empresa na Zona Industrial de Mira, Pólo I, com a designação “África’s Future, S.A.” e 

quis saber se existia alguma comunicação na Câmara Municipal relativamente à instalação de 

uma nova empresa.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego disse que não existia na Câmara Municipal qualquer 

alteração de registo de propriedade relativamente a alguma nova empresa na referida Zona 

Industrial e que, por vezes, se tratava apenas de questões de marcas publicitárias, não havendo 

qualquer alteração relativamente aos proprietários. ---------------------------------------------------------  

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

-----APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO 

E INFRAÇÕES CONEXAS DO MUNICÍPIO DE MIRA: --------------------------------------------------- 

-----A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº.290 /2012, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 05 de novembro de 2012, do seguinte teor:---------------  

-----“ Tendo em conta que o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela 

Lei nº 54/2008, de 04 de setembro, é uma entidade administrativa independente, que 

funciona junto do Tribunal de Contas, e desenvolve uma atividade de âmbito nacional, 

no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas; --------------------------------  
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-----Considerando que no âmbito das suas atividades, o CPC aprovou uma 

Recomendação, em 1 de julho de 2009, sobre “ Planos de gestão de riscos de 

corrupção e infrações conexas”; ------------------------------------------------------------------  

-----Atendendo que o Plano de Prevenção de Risco é, além de um fator de gestão 

fundamental, um instrumento que permitirá aferir a eventual responsabilidade que 

ocorra na gestão de recursos públicos; ----------------------------------------------------------  

-----Tendo em conta que os Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas são de natureza dinâmica e da responsabilidade, em primeira linha, dos 

órgãos máximos da entidade, sendo que a responsabilidade pela sua execução efetiva 

deve ser atribuída aos dirigentes de cada unidade orgânica, a necessidade da sua 

atualização, pelo menos anual; --------------------------------------------------------------------  

-----Neste sentido e tendo em conta que o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção 

e Infrações Conexas, aprovado em reunião de Câmara de 28 de janeiro de 2010, 

encontra-se desatualizado e não contempla todas as unidades orgânicas, procedeu-se à 

sua atualização mediante consulta a todas as unidades orgânicas e respetivos 

dirigentes, de forma a tornar o mesmo mais real e coerente; ---------------------------------  

-----Pelo exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere favoravelmente aprovar 

a alteração e atualização do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas do Município, que se anexa e que faz parte integrante da presente proposta; --  

-----Mais delibere, submeter o mesmo ao Conselho de Prevenção da Corrupção e aos 

Órgãos de superintendência, tutela e controlo.” ------------------------------------------------  

-----O Sr. Vereador Rocha de Almeida interveio e disse que a corrupção não advinha 

dos grandes regulamentos que se pudessem fazer, no fundo era mais um papel e, no fim 

de contas, se não houvesse formação e mudança de mentalidades, de pouco serviria. ----  

-----PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

– APRECIAÇÃO PÚBLICA: ---------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Miguel Grego e seis votos a favor, do Sr. Presidente da Câmara e Vereadores, D. 
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Sandra Reverendo, João Rocha de Almeida, Drª. Sandra Pereira, Luis Filipe Cruz 

Barreto e Prof. Saul Rico, aprovar, ao abrigo da disposições conjugadas previstas no 

artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, na alínea a) do n.º 2 e na alínea a) 

do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua actual redação, a  

proposta nº.291 /2012, do Sr. Presidente da Câmara, de 24 de outubro de 2012, 

contendo o Projeto de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais de Venda ao Público e de Prestação de Serviços.-----------  

-----Mais foi  deliberado submeter o referido projeto à apreciação pública, pelo período 

de 30 dias úteis, nos termos do n.º 2 do artigo 118º do Código de Procedimento 

Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

-----O Sr. Vereador Filipe Barreto questionou relativamente às alterações introduzidas, 

relativamente ao regulamento anterior, tendo a Chefe de Divisão Administrativa e 

Jurídica explicado que as alterações insidiam sobre os artigos 10º.,  11º., 12º., 17º. e 26º. 

por força do novo regime juridico do “Licenciamento Zero”.---------------------------------  

-----O Sr. Vereador Filipe Barreto usou da palavra e disse que da leitura transversal que 

tinha feito, não tinha visto alterações substanciais, mais que os problemas maiores se 

deveriam clarificar e na sua opinião se prendiam com o artigo 13º.Defendeu que se 

devia esclarecer melhor o referido artigo e assumir-se, de uma vez por todas, o que se 

pretendia, relativamente à possibilidade de alargamento de horários. Nesse sentido, 

disse que iria utilizar o período de apreciação pública para se poder pronunciar sobre o 

assunto e adiantou até a possibilidade de poder alvitrar uma solução para obviar as 

queixas relativamente aos ruídos provocados pelos bares, assumindo desde logo que, 

certamente, seria uma solução onerosa. Mais disse que se estava ainda a tempo dos 

próprios serviços apresentarem ali na próxima reunião um estudo relativamente ao custo 

da solução por si defendida, consubstanciada na aplicação de um selo que permita o 

controle de volume emitido nos estabelecimentos. ---------------------------------------------  

-----Relativamente ao parecer emitido pelas forças de segurança e também pelas Juntas 

de Freguesia, disse que nada adiantava, uma vez que não era atestada a viabilidade do 

estabelecimento mas, tão só, se existiam ou não queixas, por isso entendia que deveria 
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haver também uma clarificação, em termos de regulamento,  daquilo que se pretendia 

que constasse dos pareceres solicitados às entidades. ------------------------------------------  

-----O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego, interveio e disse que se iria abster na votação  

pelo simples motivo de que iria participar na apreciação pública e esperava também que 

os demais cidadãos e entidades ligadas à classe, como era o caso da Associação 

Empresarial, igualmente se pronunciassem no momento oportuno.--------------------------  

-----Disse que, na sua opinião, os serviços tinham feito um bom trabalho, mas nada 

impedia que os cidadãos propusessem algo mais e, posteriormente, o Executivo 

decidiria.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Continuou e disse que, à partida, deveria existir sempre a presunção de inocência, 

no entanto também não se podia pensar que a mudança de proprietário resolvia todos os 

problemas associados ao estabelecimento. Quando havia deficiências, elas tinham que 

ser colmatadas com a execução de obras, algumas delas estruturais e minimizadoras de 

ruído e se os proprietários não queriam gastar dinheiro em obras, tinham que gastar o 

dinheiro na aquisição de um limitador de ruído. ------------------------------------------------  

-----Outra questão que disse que não podia ser esquecida era a reincidência e defendia 

que houvesse mecanismos quase imediatos, previstos no regulamento, para que a 

Câmara Municipal pudesse atuar, de imediato, nos casos em que houvesse recidiva dos 

proprietários dos estabelecimentos, sobretudo no tocante a cumprimento de horários. 

Igualmente, defendeu que sempre que houvesse questões comprovadas de 

incomodidade, fosse por deficiências estruturais dos estabelecimentos, fosse por 

excesso de ruído, houvesse logo medidas minimizadoras e que a mudança do 

proprietário ou do nome atribuído ao estabelecimento não limpasse o histórico do 

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

-----O Sr. Vereador João Rocha de Almeida referiu-se ao apelo feito pelo Sr. Vereador 

Dr. Miguel Grego no sentido da participação de todos com vista à melhoria do 

regulamento e, ao mesmo tempo, criticou a posição assumida, de abstenção, levando-o a 

concluir que aquela atitude seria um convite a que todos se abstivessem.-------------------  
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-----O Sr. Vereador Filipe Barreto reafirmou que concordava inteiramente com o 

regulamento, que o considerava muito bem feito e que já por mais do que uma vez ali 

tinha elogiado o trabalho dos serviços, ao ponto de colocar até em causa a necessidade 

de contratação de alguns serviços, em virtude da Câmara Municipal possuir tão 

excelentes técnicos. Afirmou que o regulamento deveria ser o mais claro possível, não 

deveria deixar margem para dúvidas e que deveria existir um mecanismo que suprimisse 

a necessidade permanente de decisão em reunião de Câmara. --------------------------------  

-----PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL 

NOS LOTES 11,12, 13,14,15 E 16 DA ZONA INDUSTRIAL DE MIRA – PÓLO II:-------------------- 

-----A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, com duas abstenções dos 

senhores Vereadores João Evangelista Rocha de Almeida e Luis Filipe Cruz Barreto e 

quatro votos a favor, do Sr. Presidente da Câmara e Vereadores D. Sandra Reverendo,  

Drª. Sandra Pereira, Dr. Luis Miguel Grego e Prof Saul Rico, aprovar a proposta nº.292 

/2012, do Sr. Presidente da Câmara, de 05 de novembro de 2012, no sentido de ser 

autorizada, nos termos da cláusula quarta das condições de venda dos Lotes da Zona 

Industrial Pólo II, a prorrogação do prazo, por doze meses, para início da construção da 

unidade industrial nos lotes n.os 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Zona Industrial Pólo II, à 

empresa “Batatas Mirense, Lda”, com sede na Rua da Creche, freguesia do Seixo, 

concelho de Mira. ------------------------------------------------------------------------------------  

-----Usou da palavra o Sr. Vereador João Rocha de Almeida que disse que o empresário 

em questão tinha beneficiado extraordinariamente com a venda de lotes na Zona 

Industrial, tinha construído na localidade do Seixo, ocupando com uma densidade 

brutal, num local que nem devia ter existido, no entanto reconhecia que era um bom 

investidor e também um bom empregador. Questionou o que seria exigido ao 

empresário que apresentasse durante os doze meses da prorrogação. ------------------------  

-----O Sr. Vereador Dr. Miguel esclareceu que, naquele prazo, teria que ser iniciada a 

construção e que o empresário já tinha apresentado um ante-projeto que estava a ser 

analisado pela Divisão de Gestão Urbanística. --------------------------------------------------  
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----- O Sr. Vereador Rocha de Almeida julgou que deveria apenas ser concedida a 

prorrogação por seis meses, no entanto, iria votar favoravelmente a proposta 

apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

-----O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego informou ainda que a construção prevista tinha 

dimensões “generosas”, que carecia de uma série de pareceres externos e de um volume 

de trabalho muito grande com vista ao licenciamento, daí que fosse dado um prazo mais 

dilatado, até para dar aos próprios serviços uma margem de tempo suficiente para 

análise de todo o processo. -------------------------------------------------------------------------  

-----O Sr. Vereador Rocha de Almeida disse ainda que dali a um ano, o presente 

Executivo já não estaria em funções, daí que entendesse que o prazo a conceder deveria 

ser menor, de forma a que o atual Executivo ainda tivesse oportunidade de verificar o 

cumprimento por parte do investidor. -------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Filipe Barreto, frisou que os investidores deveriam sempre ser 

acarinhados e a proposta apresentda estava muito bem fundamentada, todavia o 

processo já vinha de alguns anos e gostaria de saber quais tinham sido as diligências 

feitas desde então e o que tinha efetivamente provocado o atraso. ---------------------------  

-----ALIENAÇÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL Nº.46, SITA EM CARROMEU, FREGUESIA E 

CONCELHO DE MIRA – NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA:------------------------ 

-----A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº.293 /2012, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 25 de outubro de 2012, do seguinte teor: -----------------  

-----“Por deliberação datada de 8 de Março de 2012, a Câmara Municipal autorizou a 

venda da habitação social n.º 46, sita no Bairro de Carromeu, lugar de Carromeu, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo n.º 6023, que proveio do artigo n.º 4845 

e descrita na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 5659, da freguesia e concelho 

de Mira, condicionada à seguinte cláusula: -----------------------------------------------------  

-----“ Os proprietários ficam proibidos, no prazo de 25 anos, vender, ceder ou alugar o 

lote ou a residência nele construída”. “Exceptuam-se, dessa proibição, as situações 

devidamente comprovadas e aceites pela Autarquia, que por razões económicas, 
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profissionais, sociais (divórcio, morte…) obriguem o proprietário a realizar a venda do 

imóvel”.------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Mais, foi deliberado não exercer o direito de preferência previsto no artigo 31.º do 

Regulamento de Candidaturas do “Projecto de Apoio Social e de Incentivo à 

Construção de Habitação Própria, no âmbito do processo de inventário n.º 

130/07.8TBMIR. -------------------------------------------------------------------------------------  

-----Deliberou ainda, informar o processo de inventário n.º 130/07.8TBMIR para os 

legais e devidos efeitos, nomeadamente, para efeitos de reclamação de créditos, uma 

vez que esta dívida deveria ter sido relacionada atempadamente, de que a herança 

aberta por morte de Graça Maria Domingues Alegrio é devedora da quantia € 508.81 

(quinhentos e oito euros e oitenta e um cêntimos) ao Município de Mira, referente a 

parte do preço da venda do lote de terreno em causa. -----------------------------------------  

-----Na sequência destas deliberações, a encarregada da venda nomeada, 

GoldMercators – Leiloeiros Judiciais, SA, veio informar o processo judicial em causa, 

que o único possível interessado na compra informou que não pretende adquirir o bem 

para habitação própria, pretendendo acabar a construção existente, dentro das normas 

vigentes e entregá-lo para o mercado de arrendamento e mais tarde a sua possível 

venda. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Mais refere, que atendendo ao condicionalismo imposto pelo Executivo da Câmara 

Municipal, seria lógico, este exercer o seu direito de preferência, reabilitá-lo e colocá-

lo para arrendamento no mercado social; -------------------------------------------------------  

-----Assim, importa analisar a possibilidade de se considerar a situação concreta, uma 

das excepções que o regulamento visou contemplar. De facto, estamos perante um 

processo de inventário (herança) despoletado em virtude do falecimento de um dos 

proprietários do prédio. Ora, uma vez que nenhum dos herdeiros pretende ficar com o 

prédio em causa, tem de forçosamente ser promovida a sua venda. -------------------------  

-----Acresce que, se o prédio não for vendido ao abrigo do referido processo irá 

deteriorar-se ainda mais, obrigando o Município a ter de intervir noutra sede.-----------  
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-----Por outro lado, o desiderato primeiro do Município com a venda de tais lotes de 

terreno era proporcionar aos munícipes com escassos recursos a possibilidade de 

construir habitação própria, mediante o pagamento de uma prestação mensal, o que no 

caso concreto já não se verifica.-------------------------------------------------------------------  

-----Pelo exposto, tendo em conta que se encontram verificadas as circunstâncias de 

facto, que permitem excepcionar a restrição de inalienabilidade, ou seja, a morte do 

proprietário, prevista nos artigos 29.º e 30.º do Regulamento de Candidaturas do 

“Projecto de Apoio Social e de Incentivo à Construção de Habitação Própria”, 

conjugadas com o disposto no D.L. n.º 794/76 de 5 de Novembro, alterado pelo D.L. n.º 

313/80, de 19 de Agosto;----------------------------------------------------------------------------  

-----NESTES TERMOS, PROPÕE-SE QUE A CÂMARA MUNICIPAL DELIBERE 

FAVORAVELMENTE: ------------------------------------------------------------------------------  

-----A autorização da venda da habitação social n.º 46, sita no Bairro de Carromeu, 

lugar de Carromeu, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo n.º 6023, que 

proveio do artigo n.º 4845 e descrita na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 

5659, da freguesia e concelho de Mira, não estando obrigado o novo proprietário à 

verificação da cláusula de inalienabilidade prevista nos artigos 29.º e 30.º do 

Regulamento de Candidaturas do “Projecto de Apoio Social e de Incentivo à 

Construção de Habitação Própria”. --------------------------------------------------------------  

-----Mais, delibere não exercer o direito de preferência previsto no artigo 31.º do 

Regulamento de Candidaturas do “Projecto de Apoio Social e de Incentivo à 

Construção de Habitação Própria, no âmbito do processo de inventário n.º 

130/07.8TBMIR. -------------------------------------------------------------------------------------  

-----Delibere ainda, informar o processo de inventário n.º 130/07.8TBMIR para os 

legais e devidos efeitos, nomeadamente, para efeitos de reclamação de créditos, uma 

vez que esta dívida deveria ter sido relacionada atempadamente, de que a herança 

aberta por morte de Graça Maria Domingues Alegrio é devedora da quantia € 508.81 

(quinhentos e oito euros e oitenta e um cêntimos) ao Município de Mira, referente a 

parte do preço da venda do lote de terreno em causa.” ---------------------------------------  
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-----O Sr. Vereador Rocha de Almeida defendeu que na deliberação deveria constar que 

a Câmara Municipal só libertaria o lote após pagamento do montante em dívida, de 

cerca de quinhentos euros. --------------------------------------------------------------------------  

-----O Sr. Presidente disse que concordava com a sugestão do Sr. Vereador Rocha de 

Almeida, mas que não via necessidade de tal referência constar da deliberação, até 

porque, para isso, teria que ser alterada a proposta.---------------------------------------------  

-----O Sr. Vereador Rocha de Almeida opinou ainda que não seria necessário alterar a 

proposta, mas que deveria ser feita uma recomendação aos serviços no sentido de ser 

cobrada, previamente, a importância em dívida. ------------------------------------------------  

-----RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE TRABALHADORES, TENDENTE AO 

PREENCHIMENTO DE CINCO POSTOS DE TRABALHO, PREVISTOS NO MAPA DE PESSOAL 

PARA O ANO DE 2012: ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores João Rocha de Almeida e Luis Filipe Barreto e cinco votos a favor, do Sr. 

Presidente da Câmara e Vereadores D. Sandra Reverendo, Drª. Sandra Pereira, Dr. Luis 

Miguel Grego e Prof. Saul Rico, aprovar a proposta nº.294/2012, do Sr. Presidente da 

Câmara, de 05 de novembro de 2012, bem como, nos termos do nº 2 do artigo 46º do 

OE 2012, a submissão deste assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------  

-----“RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE TRABALHADORES TENDENTE AO 

PREENCHIMENTO DE CINCO POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS NO MAPA DE 

PESSOAL PARA O ANO 2012. --------------------------------------------------------------------  

-----1. NOTA PRÉVIA-------------------------------------------------------------------------------  

-----Importa como nota prévia esclarecer que a Autarquia teve e tem alguns 

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

términus não podendo ser legalmente renovados e verificaram-se algumas 

aposentações. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-----A decisão de propor o recrutamento foi uma decisão bastante ponderada não só 

com base na gestão rigorosa dos recursos humanos da autarquia, que promoveu em 

primeiro lugar a contratação por tempo determinável, só agora optando pela 
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contratação por tempo indeterminado, mas também considerando a preocupante 

situação económica e financeira do País, que “exige por parte de todos um esforço 

suplementar na melhor gestão dos dinheiros públicos. ----------------------------------------  

-----Todavia devido às inúmeras e cada vez mais complexas competências e atividades 

a desenvolver pela administração local, alguns setores do Município encontram-se no 

limar da rutura face aos serviços que lhe compete assegurar. Além desse facto a 

realidade da Câmara Municipal mudou, oferecendo novos serviços e equipamentos 

municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-----2. ASSIM CONSIDERANDO -----------------------------------------------------------------  

-----O disposto no artigo 46º da Lei n.º 64-B/2011 de 30 de dezembro que aprovou o 

OE 2012: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----“Artigo 46º --------------------------------------------------------------------------------------  

-----Controlo do recrutamento de trabalhadores nas autarquias locais --------------------  

-----“1 - As autarquias locais não podem proceder à abertura de procedimentos 

concursais com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público por 

tempo indeterminado, determinado ou determinável, para carreira geral ou especial e 

carreiras que ainda não tenham sido objeto de extinção, de revisão ou de decisão de 

subsistência, destinados a candidatos que não possuam uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, sem prejuízo do 

disposto nos números seguintes. -------------------------------------------------------------------  

-----2 - Em situações excecionais, devidamente fundamentadas, o órgão deliberativo, 

sob proposta do respetivo órgão executivo, pode, ao abrigo e nos termos do disposto 

nos n.ºs 6 e 7 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis 

n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 

setembro, e 55-A/2010, de 31 de dezembro, autorizar a abertura dos procedimentos 

concursais a que se refere o n.º 1, fixando, caso a caso, o número máximo de 

trabalhadores a recrutar e desde que se verifiquem os seguintes requisitos cumulativos: 

a) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das 

obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a 
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carência dos recursos humanos no sector de atividade a que aquele se destina, bem 

como a evolução global dos recursos humanos na autarquia em causa; -------------------  

-----b) Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos 

previstos nos n.ºs 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada 

pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 

de setembro, e 55-A/2010, de 31 de dezembro, ou por recurso a pessoal colocado em 

situação de mobilidade especial ou outros instrumentos de mobilidade; -------------------  

-----c) Demonstração de que os encargos com os recrutamentos em causa estão 

previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam; --------------------------------------  

-----d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos no artigo 

50.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 de 

junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, e na Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro;-------------------------------------------  

-----e) Demonstração do cumprimento da medida de redução mínima prevista no artigo 

48.º -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----3 - A homologação da lista de classificação final deve ocorrer no prazo de seis 

meses a contar da data da deliberação de autorização prevista no número anterior, sem 

prejuízo da respetiva renovação, desde que devidamente fundamentada. ------------------  

-----4 - São nulas as contratações e as nomeações de trabalhadores efetuadas em 

violação do disposto nos números anteriores, sendo aplicável, com as devidas 

adaptações, o disposto nos n.ºs 6, 7 e 8 do artigo 9.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de 

junho, na redação introduzida pela presente lei, havendo lugar a redução nas 

transferências do Orçamento do Estado para a autarquia em causa de montante 

idêntico ao despendido com tais contratações ou nomeações, ao abrigo do disposto no 

n.º 3 do artigo 92.º da lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 

91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de 

Outubro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----5 - O disposto no artigo 43.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, na redação 

dada pelas Leis n.ºs 48/2011, de 26 de Agosto, e 60-A/2011, de 30 de novembro, 
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mantém-se em vigor para autarquias locais abrangidas pelo despectivo âmbito de 

aplicação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-----6 - O disposto no presente artigo é diretamente aplicável às autarquias locais das 

regiões autónomas. ----------------------------------------------------------------------------------  

-----7 - Até ao final do mês seguinte ao do termo de cada trimestre, as autarquias locais 

informam a Direção – Geral das Autarquias Locais (DGAL) do número de 

trabalhadores recrutados nos termos do presente artigo. -------------------------------------  

-----8 - O disposto no presente artigo tem carácter excecional e prevalece sobre todas 

as disposições legais, gerais ou especiais, contrárias. -----------------------------------------  

-----9 - O disposto no presente artigo aplica -se como medida de estabilidade 

orçamental nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º e no n.º 1 do 

artigo 5.º, ambos da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22 -

A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 55-

A/2010, de 31 de dezembro, conjugado com o disposto no artigo 86.º da lei de 

enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e 

republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro, e tendo em vista o cumprimento do 

PAEF.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----NO QUE CONCERNE À ALÍNEA A) DO N.º 2 DO ARTIGO 46º DO OE 2012, 

IMPORTA POIS FUNDAMENTAR E VERIFICAR EM CONCRETO SE O 

RECRUTAMENTO É IMPRESCINDÍVEL, TENDO EM VISTA ASSEGURAR O 

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

LEGALMENTE ESTABELECIDAS E PONDERADA A CARÊNCIA DOS RECURSOS 

HUMANOS NO SECTOR DE ATIVIDADE A QUE AQUELE SE DESTINA, BEM 

COMO A EVOLUÇÃO GLOBAL DOS RECURSOS HUMANOS NA AUTARQUIA EM 

CAUSA, PONDERADOS OS SEGUINTES FUNDAMENTOS:-------------------------------  

-----O Mapa de Pessoal em vigor para o ano de 2012 do Município de Mira, prevê 

postos de trabalho não ocupados, cuja caraterização vai ao encontro de necessidades 

do Município. Tratando-se de funções imprescindíveis, à prossecução das atividades de 

alguns serviços, não sendo necessidades temporárias, mas sim necessidades 
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permanentes e estruturais no contexto das várias unidades orgânicas, as quais não 

podem ser acauteladas por meras substituições.------------------------------------------------  

-----A saber: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-----A. Um Especialista de Informática do grau 1, nível 2 da carreira de especialista de 

informática (carreira não revista) – CTI ---------------------------------------------------------  

-----B. Um Técnico Superior, na área de atividade de Gestão de Recursos Humanos - 

CTI; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----C. Um Técnico Superior, na área de atividade de Animação e Produção Artística - 

CTI; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----D. Um Técnico Superior, na área de atividade de Medicina Veterinária - CTR;-----  

-----E. Um Assistente Operacional, na área de atividade de eletricista - CTI. -------------  

-----Os recrutamentos serão na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo determinado e por tempo indeterminado, para preenchimento de 

cinco postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal deste Município 

(doc.1). Sendo que os universos de recrutamento para o técnico superior de Gestão de 

Recursos Humanos é restrito apenas a dois universos, ou seja ao pessoal colocado em 

situação de mobilidade especial ou outros instrumentos de mobilidade e aos que 

possuam relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecida. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-----A) Um Especialista de Informática do grau 1, nível 2 da carreira de especialista 

de informática (carreira não revista).------------------------------------------------------------  

-----O Departamento Administrativo e Financeiro compreende os seguintes serviços e 

unidades flexíveis de 2º grau – divisões e respetivas subunidades orgânicas: Auditoria e 

Controlo interno; Qualidade, Avaliação e modernização Administrativa; Serviço de 

Gestão de Sistemas de Informação; Serviço de Comunicação, Imagem e Protocolo; 

Divisão Administrativa e Jurídica; Divisão Económico-financeira. -------------------------  

-----À área específica do Serviço de Gestão de Sistemas de Informação compete 

promover e orientar o processo de informatização municipal, de forma a assegurar-lhe 

coerência, fiabilidade e eficácia e de modo geral, promover a utilização extensiva de 
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tecnologias de informação e comunicação adaptadas à atividade municipal, efetuar o 

estudo e implementação e atualização de sistemas a utilizar pelos serviços do 

Municipio; propor e coordenar a aquisição, atualização e manutenção dos suportes 

lógicos que permitem a melhoria da eficiência e da produtividade dos serviços; apoiar 

os serviços da autarquia na utilização e manutenção dos meios informáticos que 

tenham à sua disposição; estudar e criar sistemas automatizados e interativos de 

divulgação aos munícipes das atividades dos órgãos e serviços municipais 

implementando redes de recolha e difusão de informação que permitem a 

descentralização do atendimento aos utentes e a prestação de serviços públicos de 

competência municipal; elaborar instruções e manuais de procedimento relativos à 

utilização de equipamentos e aplicações, quer aos limites legais sobre o regime de 

dados pessoais, confidencialidade, reserva e segurança da informação, em articulação 

com a Divisão Administrativa e Jurídica; dar apoio técnico nas ações de reorganização 

e racionalização administrativas; gerir e operar os sistemas municipais de 

comunicações, compreendendo a rede de transmissões de dados, e ainda a 

comunicação ao operador das anomalias no funcionamento da rede telefónica; ---------  

-----O crescimento do parque informático da Autarquia, tanto em termos de 

computadores como de servidores e equipamentos de impressão, obriga a um maior 

volume de horas gastas em manutenção dos equipamentos. Nos últimos 10 anos, o 

parque informático cresceu cerca de 200%; A necessidade de informatização das 

atividades desenvolvidas pelos serviços obrigou à implementação de aplicações 

informáticas em praticamente todas as áreas da Autarquia.----------------------------------  

-----Nos últimos anos foram implementadas ou atualizadas cerca de 25 aplicações 

informáticas de gestão autárquica. Desde POCAL, Aprovisionamento ou Sistema de 

Gestão de Pessoal até Execuções fiscais, Águas e Saneamento por exemplo. Estas 

aplicações envolvem cerca de 150 utilizadores em toda a Autarquia; A participação da 

Autarquia nos projetos inter – municipais de modernização administrativa, têm-nos 

permitido a implementação das ferramentas de Arquivo documental e aperfeiçoamento 

do SGD – Sistema de Gestão Documental. Neste momento procuramos implementar 
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circuitos que envolvam toda a Autarquia, quer seja na conferência de faturas ou 

requerimentos diversos em Urbanismo. Temos vindo a trabalhar nestes circuitos nos 

últimos 2 anos alargando a toda a Autarquia. --------------------------------------------------  

-----Pretende-se a implementação dos circuitos expediente, pelo SGD com registo 

informático automático e digitalização dos documentos, bem como respetivo 

reencaminhamento eletrónico através de circuitos de workflow. Pretende-se também a 

utilização de assinatura eletrónica com o cartão de cidadão de modo a permitir a 

desmaterialização dos processos; -----------------------------------------------------------------  

-----A utilização cada vez maior das ferramentas eletrónicas e das aplicações 

informáticas de gestão autárquica obriga a que o serviço dê formação interna aos 

utilizadores dos sistemas, de modo a potenciar o máximo rendimento dessas mesmas 

ferramentas; Com a entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos, passou a ser 

utilizada na Autarquia uma plataforma eletrónica de contratação pública. Esta 

Plataforma tem cerca de 20 utilizadores internos e é gerida pelo Serviço. Também 

nesta plataforma se irá utilizar o cartão de cidadão para assinatura eletrónica de 

documentos; acresce a todas estas solicitações internas a gestão do Espaço Internet 

Municipal assegurado pelo Serviço, o que ocupa bastante os recursos existentes uma 

vez que se trata de um local diariamente aberto ao público; ---------------------------------  

-----A gestão e manutenção destes processos da qualidade é feita pelo serviço da 

Qualidade em estreita articulação com os trabalhadores do Serviço de Gestão de 

Sistemas de Informação; ----------------------------------------------------------------------------  

-----Nos últimos anos, foram instalados nas escolas do 1º ciclo 20 computadores com 

os respetivos softwares educativos para além de 10 impressoras multifunções cuja 

manutenção é feita pelo Serviço. Para além disso, a crescente utilização das novas 

tecnologias no 1º ciclo tem feito crescer o número de visitas que é necessário efetuar a 

estes estabelecimentos de ensino, cerca de 25 por mês.----------------------------------------  

-----Para além do parque informático já existente nas escolas, foram já instalados 

quadros interativos estando prevista a instalação de mais até abranger a totalidade das 
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salas de aula do 1º ciclo do concelho. Está também em curso a implementação de 

internet wireless em todas as salas do 1º ciclo. -------------------------------------------------  

-----O serviço gere ainda com bastante esforço, criatividade, disponibilidade e espirito 

de sacrifício, devido à falta de recursos humanos, as aplicações informáticas 

específicas do Armazém do Municipal, Biblioteca Municipal, do posto de Turismo e 

Museu Etnográfico, Parque de Campismo e Instalações Desportivas – Pavilhão e 

Piscina. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----No decurso deste ano previsivelmente o serviço irá ainda implementar/instalar 

uma aplicação informática de gestão no Museu do Território da Gândara. ---------------  

-----A Autarquia de Mira nesta área tem afetos ao serviço de gestão de sistemas de 

informação apenas dois trabalhadores, ambos em regime de CTFP – por tempo 

indeterminado.----------------------------------------------------------------------------------------  

-----Face à fundamentação exposta e tendo em consideração que o serviço técnico é 

manifestamente insuficiente torna-se imprescindível o recrutamento de um especialista 

de informática para preenchimento de um posto de trabalho, tendo em conta as 

necessidades permanentes do serviço identificado. Sendo que não existe qualquer 

técnico com habilitação legal no mapa de pessoal que possa desempenhar essas 

funções. Sendo que não existe na Autarquia qualquer técnico com habilitação legal que 

possa desempenhar essas funções. (doc. 2) ------------------------------------------------------  

-----Pelo que se propõe abertura de: -------------------------------------------------------------  

-----Procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

de um posto de trabalho de Especialista de Informática do grau 1, nível 2 da carreira 

de especialista de informática (carreira não revista), a afetar ao Departamento de 

Administrativo e Financeiro – Serviço de Gestão de Sistemas de Informação. ------------  

-----B) Um Técnico Superior, na área de atividade de Gestão de Recursos Humanos -  

-----À Divisão Administrativa e Jurídica à qual cabe prosseguir entre muitas outras 

atividades, compete assegurar a gestão de recursos humanos. As organizações têm 

passado por várias mutações, e com o passar dos anos elas têm procurado adequar-se 
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às pessoas. Com estas mutações ocorrentes surgiu nas organizações uma nova filosofia 

de administrar uma organização. A área de Recursos Humanos, tendo como filosofia a 

valorização das pessoas que são o maior bem patrimonial existente na organização.----  

-----Com o aparecimento de novas tecnologias, as mudanças ocorrentes e a 

globalização as organizações buscam a excelência na qualidade, produtividade sendo o 

maior contribuidor, o capital humano e o compromisso ético com o desempenho. -------  

-----Atualmente fala-se muito em "ser diferente" e "fazer diferente" sendo este um 

requisito para acompanhar a competitividade, porém isso só pode ocorrer se as 

pessoas que fazem parte da organização estiverem realmente comprometidas em seguir 

suas normas, sua missão, visão enfim que elas estejam realmente engajadas com o 

cumprimento dos objetivos e das metas organizacionais. Deste modo a Gestão de 

Pessoas é parte essencial numa organização que busca a excelência, a qualidade como 

premissa. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Contudo é importante que a organização desenvolva e valorize os talentos 

existentes como forma de motivá-los para um bom desempenho, assim como ele se sinta 

útil no processo administrativo, que venha a conscientizá-lo como colaborador e como 

ser humano da sua importância no meio laboral como uma estratégia para que 

desperte e /ou venha a desenvolver os talentos organizacionais. ----------------------------  

-----A evolução do mundo do trabalho trouxe novos aspetos que ajudaram na 

reformulação do conceito de competências, são eles: flexibilidade, incertezas, 

transversalidade, dentre outros. Face a essa nova realidade as demandas de 

competência passam a incluir as seguintes dimensões: cognitivas, profissional e 

individual. Durante alguns anos as organizações vêm criando e desenvolvendo 

conhecimentos e experiências para atender ao novo cenário do mundo globalizado, 

alinhando as políticas de Recursos Humanos (RH) com a estratégia da organização e 

combinando necessidades individuais das pessoas com as da organização. ---------------  

-----As organizações procuram cada vez mais pessoas qualificadas, para atender os 

seus objetivos estratégicos. -------------------------------------------------------------------------  
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-----Considerando a situação económica atual e a necessidade de fornecer informação 

mais detalhada e rigorosa sobre os recursos humanos para as várias entidades e 

serviços da administração central, considerando ainda a proficuidade de legislação na 

área de recursos humanos e a especificidade e complexidade das informações a prestar 

torna-se necessário dotar os RH com pessoal especializado na área. -----------------------  

-----Face à fundamentação exposta e tendo em consideração que é manifestamente 

imprescindível um Técnico Superior de Gestão de Recursos Humanos, para 

preenchimento de um posto de trabalho, tendo em conta as necessidades permanentes 

do serviço identificado. Sendo que não existe qualquer técnico com habilitação legal no 

mapa de pessoal que possa desempenhar essas funções. -------------------------------------  

-----Pelo que se propõe abertura de: -------------------------------------------------------------  

-----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 posto de trabalho de Técnico superior, na área de Gestão de 

Recursos Humanos para afetar à Divisão Administrativa e Jurídica – Sub unidade de 

Recursos Humanos. Sendo que o recrutamento para este técnico superior será restrito 

apenas a dois universos, ou seja ao pessoal colocado em situação de mobilidade 

especial ou outros instrumentos de mobilidade e aos que possuam relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida. (doc. 3) -----------  

-----C) Um Técnico Superior, na área de atividade de Animação e Produção 

Artística; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----A Divisão de Educação, Cultura e Desporto desenvolve, entre muitas outras 

atividades, ações de promoção do bem-estar da população, dinamiza e estimula 

iniciativas socioculturais e desportivas na área do Município; Coordena as ações, aos 

vários níveis da Câmara Municipal, destinadas à infância e juventude; Apresenta 

superiormente ações de promoção das artes tradicionais da região, assim como, 

estudos destinados a recolherem e divulgar a cultura popular tradicional; Propõe a 

edição e divulgação de documentos inéditos, bem como de anais e factos históricos da 

vida da região; Apoia o desenvolvimento do movimento associativo no concelho; 
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Assegura o estabelecimento de contactos regulares com as coletividades desportivas e 

recreativas, fomentando o seu desenvolvimento; Propõe a celebração de acordos e 

protocolos com clubes e outras instituições tendo em vista o desenvolvimento de ações e 

projetos com interesse municipal; Desenvolve ações tendentes a estimular as 

geminações protocoladas ou a protocolar com outros Municípios; bem como zela pela 

oportuna realização de exposições temporárias, conferências, colóquios e outros 

eventos. Mais concretamente no Serviço de Cultura e Turismo e no Serviço de Museus, 

transversalmente surge carência de recursos humanos como parte fundamental do 

desenvolvimento das ações socioculturais, até à falta de conhecimento básico dos 

responsáveis pela conservação, exposição e elaboração do plano muse¬ológico do 

concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Existe necessidade de desenvolver um relacionamento cordial entre o Municipio, 

escolas, bibliotecas e outras entidades, bem como dos concelhos vizinhos, tais como 

associações culturais, grupos etários “da terceira idade”; convidando-os e 

envolvendo-os a participa¬rem na programação cultural e museológica, promovendo 

exposições ou audições de artistas locais e regionais promoverem o apoio dinamização 

da comunidade para ter papel interventivo na organização de eventos temporários.-----  

-----Para isso, é fundamental que o cidadão domine o essencial da problemática e dos 

processos de desenvolvimento local. Se o não fizer não poderá cumprir seu papel, nem 

compreender a sua globalidade, pois o patrimônio intervém em todas as abordagens do 

desenvolvimento: pela cultura, que faz dele o próprio espaço do desenvolvimento; pela 

sua interação social, pois ele é o cimento da coesão e o elo entre a geração passada e a 

vindoura; pela educação, na medida em que participa da prática pedagógica do 

quotidiano; pela economia e pelo emprego, quer se trate do ressurgimento de know-

how, da utilização do recurso humano, da atração turística, ou da criação das 

condições de acolhimento de novas atividades. Assim o património cultural garante o 

caráter global de todo o desenvolvimento durável/sustentável, do qual o indivíduo 

constitui a fundação sólida. ------------------------------------------------------------------------  
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-----Acresce mencionar e salientar o crescimento do setor turístico na região, em 

termos da oferta turística, dos patamares de qualidade e do investimento indireto, 

constitui uma oportunidade de negócio a ser aproveitada pelos recursos humanos 

qualificados nele envolvidos ou a envolver. Por outro lado, a animação apresenta-se 

como veiculadora de cultura e de comportamentos humanizados e, na área social, é 

ainda a animação um elemento valorizador e crítico, devendo os técnicos de animação 

ser construtores, gestores e animadores de situações, que permitam as condições de 

participação, conducentes à fruição de bens públicos e patrimoniais dentro de ações 

realizadas nos âmbitos: social, cultural, desportivo e educativo que correspondem aos 

pilares centrais da animação. ----------------------------------------------------------------------  

-----Tudo o que pode ser oferecido à comunidade em forma de cultura, é “Ação 

Cultural” e é através desta que se conquista e se sensibiliza a comunidade, tornando-a 

atenta ao facto cultural. O associativismo, nas suas múltiplas expressões, e em especial 

as coletividades de cultura, desporto e recreio, constituem uma poderosa realidade 

social e cultural, bem como revelam ser locais privilegiados de integração social e de 

aprendizagem de vida coletiva, podendo ser fonte de mudança social. Para muitos 

cidadãos, o associativismo constitui a única forma de acesso a atividades desportivas, 

culturais, recreativas, ou de ação social. Para além disso, é através do exercício do 

direito de associação por muitos cidadãos que são asseguradas formas de participação 

cívica da maior relevância.-------------------------------------------------------------------------  

-----Tendo em consideração que o animador sociocultural é, antes de mais, um 

profissional que mobiliza parcerias individuais e coletivas com vista à transformação 

das realidades sociais locais, segundo uma visão integrada do processo de 

desenvolvimento promovendo, de forma dinâmica, a integração de conhecimentos e o 

pensamento crítico, visando o treino de competências de construção de propostas de 

intervenção orientadas numa perspetiva capacitadora e participativa dos grupos-alvo.-  

-----Visa ainda reforçar a necessidade de uma relação dialética permanente entre 

reflexão e ação, como condição para uma intervenção fundamentada e de qualidade, 

na procura de respostas pertinentes e inovadoras revendo metodologias e exercitando 
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técnicas de planificação, realçando a importância da construção de suportes de difusão 

e controle da ação, como condição para a adequada operacionalização e gestão dos 

processos de intervenção em animação sociocultural. -----------------------------------------  

-----Fundamentando com a necessidade de reconhecer a importância da produção, 

divulgação, operacionalização e gestão de projetos de animação sociocultural e ainda 

a dinamização dos novos espaços museológicos do Concelho (Museu do Território da 

Gândara), para além dos já existentes e atendendo ao facto de que a Autarquia não 

possui meios humanos para fazer face ao volume de trabalho na área e não existindo 

possibilidade da atividade do posto de trabalho em causa, passar a ser internamente 

assegurada por outro trabalhador. Sendo que existe outro técnico com habilitação 

legal no mapa de pessoal, no entanto está a desempenhar funções de Chefe de Divisão 

pelo que não há ninguém que possa no terreno prosseguir com as funções descritas sob 

pena do serviço ter de encerrar. (doc. 4)---------------------------------------------------------  

-----Pelo que se propõe a abertura de: -----------------------------------------------------------  

-----Procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

de um posto de trabalho de Técnico superior, na área de atividade de animação e 

produção artística a afetar à DECD – Serviço de Cultura e Turismo. ----------------------  

-----D) Um Técnico Superior, na área de atividade de Medicina Veterinária;-----------  

-----O posto de trabalho Médico Veterinário Municipal encontra-se previsto no Mapa 

de Pessoal de 2012, cujo lugar foi deixado vago por motivo de aposentação. Existindo 

ainda uma vaga no Mapa de Pessoal para um posto de trabalho com relação jurídica 

de emprego público a termo resolutivo, o seu raio de competência desenvolve-se desde 

áreas da Saúde e Bem-estar animal, da Saúde Pública, veterinária e da higiene e 

segurança alimentar, bem como controlo e inspeção sanitária de produtos alimentares 

de origem animal e dos estabelecimentos onde se transformam e preparam ou 

manipulam produtos alimentares de origem animal. Acresce a todas estas 

competências, funções específicas do Médico Veterinário Municipal, como: --------------  
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-----Inspeção higio-sanitária dos alimentos e estabelecimentos em Mercados e Feiras 

Municipais; -------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Inspeção higio-sanitária de alimentos e dos locais de manipulação de alimentos em 

Escolas do Ensino Pré-Escolar e Básico; --------------------------------------------------------  

-----Inspeção higio-sanitária dos alimentos e dos locais de manipulação de alimentos 

em Cantinas, públicas e privadas;-----------------------------------------------------------------  

-----Execução de Controlos Veterinários no âmbito do Comércio Intracomunitário de 

Produtos Alimentares de Origem Animal; -------------------------------------------------------  

-----Inspeção Sanitária de Abate de Animais para efeitos de Autoconsumo;---------------  

-----Inspeção higio-sanitária de Abate de Animais em “Montarias” e de “Peças de 

Caça Selvagem” (maiores e menores). -----------------------------------------------------------  

-----Assim considerando que o anterior Médico Veterinário deixou de exercer funções 

por motivo de aposentação e atendendo às exigências legais anteriormente referidas, é 

de todo necessária a dotação de um Médico Veterinário no Mapa de Pessoal do 

Município de Mira. ----------------------------------------------------------------------------------  

-----A necessidade de recrutamento do Técnico para desempenhar as competências e 

funções mencionadas é uma carência efetiva, permanente e de manifesto interesse 

público. Está devidamente fundamentada tendo em consideração que o recurso a 

serviços externos nesta situação está legalmente vedada, de acordo com parecer da 

Direção Geral de Veterinária, dado que o Médico Veterinário é o representante local 

da entidade nacional de veterinária. --------------------------------------------------------------  

-----Pelo que se propõe a abertura de: -----------------------------------------------------------  

-----Procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego público 

por tempo determinado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas de 

um posto de trabalho de Técnico superior, na área de atividade de médico veterinário a 

afetar à DOA – Divisão de Ordenamento e Ambiente, não existindo qualquer técnico 

com habilitação legal no mapa de pessoal que possa desempenhar essas funções. -------  

-----O recrutamento para este técnico superior deverá ser alargado aos três universos 

de recrutamento, ou seja ao pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou 
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outros instrumentos de mobilidade, aos que possuam relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado previamente estabelecida e aos candidatos que não 

possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

previamente estabelecida. Os candidatos deverão estar inscritos na Ordem dos Médicos 

Veterinários. (doc. 5) --------------------------------------------------------------------------------  

-----E) Um Assistente Operacional, na área de atividade de eletricista--------------------  

-----À Divisão de Obras Municipais compete em termos instrumentais/operativos a 

articulação entre os diversos serviços e uma vez que no âmbito das atividades 

desenvolvidas pela DOM, integra-se o Serviço de Água, Saneamento e Eletricidade, 

que têm como objetivo intervir na realização de obras nas redes de distribuição pública 

de águas por administração direta e ainda proceder às diligências adequadas para a 

sua adjudicação, fiscalizando o desenvolvimento dos trabalhos; assegurar, diretamente 

ou através de terceiros, os trabalhos relativos a infraestruturas de iluminação pública; 

assegurar a conservação da sinalização semafórica e dos painéis dinâmicos; realizar 

projetos de iluminação pública e decorativa; proceder à vistoria de instalações 

elétricas de iluminação pública e ainda controlar os trabalhos de iluminação pública 

realizados pela EDP; entre outros,----------------------------------------------------------------  

-----Considerando que se verificou a aposentação do trabalhador, a Autarquia não 

possui meios humanos para fazer face ao volume de trabalho na área e não existindo 

possibilidade de a atividade do posto de trabalho em causa, passar a ser internamente 

assegurada por outros trabalhadores, uma vez que não possuem habilitações legais 

para esse desempenho, nem é possível o recurso constante a prestação de serviços 

externos uma vez que é economicamente inviável a manutenção dos mesmos.-------------  

-----Considerando ainda que a situação é insustentável, de quase rutura na equipe de 

águas e poderá não conseguir prestar o serviços aos munícipes. ----------------------------  

-----Face à fundamentação exposta e tendo em consideração que é manifestamente 

imprescindível um Assistente Operacional, na área de atividade de eletricista, para 

preenchimento de um posto de trabalho, tendo em conta as necessidades permanentes 

do serviço identificado. (doc. 6) -------------------------------------------------------------------  
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-----Propõe-se a abertura de:----------------------------------------------------------------------  

-----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 posto de trabalho de Assistente Operacional, na área de 

eletricista para afetar à Divisão de Obras Municipais. ----------------------------------------  

-----QUANTO À ALÍNEA B) DO N.º 2 DO ARTIGO 46º DO OE 2012 QUE 

DETERMINA A NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE 

OCUPAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO EM CAUSA NOS TERMOS PREVISTOS 

NOS N.ºS 1 A 5 DO ARTIGO 6.º DA LEI N.º 12-A/2008, DE 27 DE FEVEREIRO, 

ALTERADA PELAS LEIS N.ºS 64-A/2008, DE 31 DE DEZEMBRO, 3-B/2010, DE 28 

DE ABRIL, 34/2010, DE 2 DE SETEMBRO, E 55-A/2010, DE 31 DE DEZEMBRO, OU 

POR RECURSO A PESSOAL COLOCADO EM SITUAÇÃO DE MOBILIDADE 

ESPECIAL OU OUTROS INSTRUMENTOS DE MOBILIDADE HÁ A SALIENTAR 

QUE:---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----A existência desse pessoal encontra-se na gestão direta da GERAP (entidade 

gestora da mobilidade), a qual é responsável pela plataforma eletrónica da BEP, não 

dispondo este interface de comunicação de qualquer possibilidade de consulta de 

excedentes de momento servindo unicamente para lançamento de procedimentos 

concursais aos quais obrigatoriamente são opositores os trabalhadores colocados em 

situação de mobilidade especial. Contudo até ao momento não foi publicada a Portaria 

para o efeito (nº2 do artº 33ºA da Lei nº 64-B/2012, de 30/12) que visa regulamentar a 

existência de pessoal em mobilidade especial. --------------------------------------------------  

-----No entanto em reforço da posição anteriormente assumida, efetuou-se consulta à 

GERAP sobre a existência de pessoal em mobilidade especial (doc. 7), ao qual foi 

prestada a informação que, na presente data, não existem trabalhadores em situação de 

mobilidade especial que reúnam os requisitos estabelecidos, para reinício de funções a 

título transitório ao abrigo da figura da Mobilidade Interna (doc. 8). ----------------------  

-----Face ao exposto considera-se fundamentado o recurso ao recrutamento de 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público previamente estabelecida para 
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o Técnico Superior de Gestão de Recursos Humanos e para os restantes o recurso ao 

recrutamento de trabalhadores sem relação jurídica de emprego público mediante 

procedimento por razões de celeridade, economia processual, aproveitamento de atos, 

natureza permanente das necessidades e, bem assim numa lógica de contenção de 

despesas até porque a admissibilidade deste procedimento não invalida nem escusa da 

observância dos requisitos e prioridades legais.------------------------------------------------  

-----NO QUE RESPEITA À FUNDAMENTAÇÃO DA ALÍNEA C) DO N.º 2 DO 

ARTIGO 46º DO OE 2012, Os encargos com os recrutamentos em causa estão 

previstos no orçamento municipal para 2012, conforme documento em anexo (doc. 9). -  

-----NO QUE CONCERNE À ALÍNEA D) DO N.º 2 DO ARTIGO 46º DO OE 2012, 

encontra-se cumprido, pontual e integralmente, os deveres de informação previstos no 

artigo 50.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 

de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 55-A/2010, de 31 

de dezembro, e na Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro e ainda artigo 69º do Decreto-lei 

n.º 32/2012, de 13 de fevereiro (Lei de execução do Orçamento de Estado para 2012), 

mapas remetidos mensalmente através do SIIAL. (doc. 10) -----------------------------------  

-----Foi ainda dado ainda cumprimento, conforme documento em anexo (doc. 11), os 

deveres de informação prevista no Sistema de Informação da Organização do Estado 

(SIOE) referentes aos RH e relativos ao 3º trimestre do corrente ano foram prestados 

em 02/10/2012. ---------------------------------------------------------------------------------------  

-----JÁ QUANTO À ALÍNEA E) DO N.º 2 DO ARTIGO 46º DO OE 2012 JUNTO 

DEMONSTRAMOS O CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE REDUÇÃO MÍNIMA 

PREVISTA NO ARTIGO 48.º:----------------------------------------------------------------------  

-----De acordo com a informação remetida à DGAL – Direção-Geral das Autarquias 

Locais em 2 de março de 2012 e salvo melhor opinião, a Autarquia está inserida na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 48º da Lei 64-B/2011 de 30 de dezembro (OE 2012), em que 

até 30 de setembro de 2012 deveria reduzir, no mínimo, em 1% o n.º de trabalhadores 

existentes em 31 de dezembro de 2011. ----------------------------------------------------------  
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-----Uma vez que a 31 de dezembro de 2011 o n.º de trabalhadores era 230, 

descontando o pessoal não docente tínhamos 186 trabalhadores, sendo que 1% 

corresponde a 1,86, arredondando para 2 trabalhadores.  Assim:---------------------------  

Ano de 
referência 2008  

Ano 2009 (sem 
pessoal não 
docente) 

Ano 2010 (sem 
pessoal não 
docente) 

Ano 2011 (sem 
pessoal não 
docente) 

Redução entre 
2008 e 2011 

Redução em % 

222 212 194 186 36 pessoas 16,22%, logo 
mais de 10% 

-----Considerando que no decurso de 2012 aposentaram-se três trabalhadores, 

nomeadamente dois Assistentes Operacionais, na área de atividade de Cantoneiro de 

Limpeza e na área de atividade de Eletricista e um técnico superior, na área de 

atividade de Medicina Veterinária. Acresce salientar que um trabalhador está a 

aguardar aposentação e ainda que durante o corrente ano cessou funções um 

trabalhador em regime de CTFP – termo resolutivo certo e até ao final do ano cessará 

funções mais um trabalhador em regime de CTFP – termo resolutivo certo. --------------  

-----Os referidos procedimentos concursais são regulados pela Lei nº 59/2008, de 11 de 

setembro e Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação da Portaria nº 145-

A/2011, de 6 de abril, conjugadas com o Decreto – regulamentar nº 14/2008, de 31 de 

Julho e disposto nos artigos 26º, 33º e 43º do OE 2011.---------------------------------------  

-----Os júris dos procedimentos concursais serão constituídos de acordo com o previsto 

no artigo 21º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, na atual redação. --------------  

-----Os métodos de seleção a aplicar nos referidos procedimentos concursais serão os 

previstos nos artigos 6º da Portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro, na redação da 

Portaria nº 145-A/2011, de 6 de Abril, conjugada com o artigo 53º da Lei 12-A/2008, 

de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo artigo 33º do OE 2011.---------  

-----Em conclusão: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----Tendo em atenção o n.º atual de trabalhadores e os que cessaram, bem com o os 

que irão cessar relação jurídica de emprego público com o Município por imposição 

legal considera-se acautelado o cumprimento da redução de efetivos prevista no n.º 1 

do 48º do OE 2012; ----------------------------------------------------------------------------------  
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-----Mais que foram tidos em consideração os constrangimentos legais previstos na 

citada lei, tendo-se procedido a uma reavaliação das necessidades MÍNIMAS de 

trabalhadores para os diversos serviços do Município, concluindo-se pela necessidade 

permanente de proceder ao preenchimento dos postos de trabalho atrás descritos. ------  

-----Em harmonia com as informações prestadas pelos Serviços sobre a necessidade 

premente e indispensável dos recrutamentos, bem como a fundamentação atrás 

aduzida, proponho no uso de competência própria de gestão de recursos humanos, que 

a Câmara Municipal, delibere autorizar o início dos procedimentos para o 

recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho 

previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal, enunciados nas alíneas a) a e) da 

presente proposta, totalizando cinco postos de trabalho, nos termos do nº 1 do artigo 9º 

do Decreto-Lei nº209/2008, de 3 de Setembro, que adapta às Autarquias Locais a Lei nº 

12-A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o disposto nos artigos 46º e 48º da Lei 

64-B/2011, de 30 de Dezembro que aprovou o Orçamento de Estado para 2012. --------  

-----Nos termos do nº2 do artigo 46º do OE 2012 e sendo a competência para a 

abertura dos procedimentos concursais do órgão deliberativo, sob proposta do órgão 

Executivo, proponho à Câmara, a submissão deste assunto à Assembleia Municipal”---  

-----Interveio o Sr. Vereador João Rocha de Almeida que defendeu que, dada a situação 

atual, se deveria aguardar pelo desenrolar dos acontecimentos, designadamente, deveria 

aguardar-se pela aprovação do orçamento para 2013, até porque as recomendações eram 

claras, no sentido do máximo de contenção de despesas, por isso, independentemente de 

reconhecer o mérito dos trabalhadores, contudo as dificuldades financeiras eram de 

todos conhecidas. Disse que estava contra a proposta apresentada, com exceção do caso 

do Médico Veterinário que, por mais que não fosse, se justificava até para tratar do 

problema dos cães vadios existentes por todo o concelho mas porque a proposta tinha 

que ser votada como um todo, votava contra.----------------------------------------------------  

-----O Sr. Vereador Dr. Miguel interveio e disse que as normas do Orçamento de Estado 

eram claramente de restrição, todavia, uma vez mais, as câmaras que tinham cumprido, 

seriam as mais penalizadas; que, a Câmara Municipal de Mira, tinha cumprido 
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escrupulosamente, tendo baixado significativamente o número de funcionários. Disse 

que concordava com a opinião do Sr. Vereador Rocha de Almeida, no tocante à 

necessidade de um Médico Veterinário, mas não era menos importante a existência de 

um Eletricista, assim como era também necessária a existência de um licenciado em 

informática, dadas as inúmeras plataformas que a Câmara Municipal obrigatoriamente 

tinha que utilizar, tendo em vista a descarbonização, ou seja, a desmaterialização,  a 

redução de utilização do papel. Afirmou que não iria haver qualquer aumento de 

despesa, uma vez que os lugares em questão tinham sido ocupados, ao longo dos anos, 

por contratações a termo certo e, por imposição legal, as câmaras estavam obrigadas a 

terminar todos os contratos a termo resolutivo certo, quer tivesse sido reduzido ou não o 

número de funcionários. Disse ainda que se impunha a existência de um Técnico 

Superior na área de Recursos Humanos e também  na área de Animação Cultural, pois a 

única pessoa habilitada nessa área era, presentemente, Chefe de Divisão, pelo que se 

justificava perfeitamente, para mais com a existência do novo Museu do Território. -----  

-----Para concluir, disse que todas as situações propostas eram facilmente justificáveis, 

que não podia haver reafetação de recursos humanos, pois tratava-se de áreas 

especializadas e ainda se impunha que fosse iniciado o procedimento antes da 

aprovação do próximo Orçamento de Estado, pois posteriormente seria necessária a 

autorização do Sr. Ministro da Finanças. ---------------------------------------------------------  

-----Terminou a fazer um protesto pelo facto da Câmara Municipal ter cumprido com as 

diretivas de redução de pessoal e, a final, nada se tinha ganho com essa medida, pelo 

contrário, a Câmara iria ser penalizada da mesma forma que o seriam aquelas que não 

tinham cumprido. ------------------------------------------------------------------------------------  

-----O Sr. Vereador Prof. Saul Rico interveio e disse que, pese embora estivesse de 

acordo com a proposta apresentada, lamentava que não fossem também respostos outros 

profissionais que se íam aposentando, ou mesmo os que entretanto faleciam, os quais 

faziam muita falta, como era o caso dos cantoneiros, de pessoal dos serviços de água, 

saneamento, etc., áreas que registavam um défice muito grande de pessoal e que a 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

Ata da Reunião de 08/11/12 
Página 30 de 42 

 

Câmara Municipal qualquer dia só tinha quadros superiores e não tinha ninguém a 

trabalhar no terreno. ---------------------------------------------------------------------------------   

-----ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO (BARCO DE PESCA – ARTE XÁVEGA) ------------------------------ 

-----A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 295/2012, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de novembro de 2012, no sentido da ratificação do 

contrato de doação de embarcação de pesca (arte xávega), designada “Senhor dos 

Aflitos”, celebrado entre o município de Mira e o Sr. Nelson Ribeiro Monteiro, ao 

abrigo das disposições conjugadas previstas no n.º 3 do artigo 68.º, na alínea h) do n.º 1 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua atual redação. -----------------  

-----O referido contrato encontra-se anexo à presente ata e dela fica a fazer parte 

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

-----CONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATOS, 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 ATUAL REDAÇÃO – LISTAGEM DA SECÇÃO 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 redação da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, tomou 

conhecimento da proposta nº 296 /2012, do Sr. Presidente da Câmara, de 05 de 

novembro de 2012, contendo a listagem de processos despachados desde o envio da 

última listagem à reunião do executivo municipal de 25 de Outubro de 2012, em matéria 

do Serviço de Taxas e Licenças, a qual se encontra anexa à presente ata, 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 redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro:----------------------------------  

-----PRONÚNCIA NO ÂMBITO DA REFORMA JUDICIÁRIA (ENCERRAMENTO DO TRIBUNAL 

DE MIRA): ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara municipal tomou conhecimento da proposta nº.297/2012, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 06 de novembro de 2012, contendo os projetos de “Lei de 

Organização do Sistema Judiciário”,  do “Regime de Organização e Funcionamento dos 
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Tribunais Judiciais” e ainda o ofício enviado ao Ministério da Justiça, contendo a 

posição assumida relativamente ao previsível encerramento do Tribunal de Mira. --------  

-----Mais foi deliberado remeter o assunto à assembleia municipal, para conhecimento.- 

-----O Sr. Vereador Rocha de Almeida, interveio e disse que, para além da luta contra o 

encerramento do Tribunal de Mira, deveria também pugnar-se para que Mira não ficasse 

ligada à Figueira da Foz, em termos de processos judiciários, frisando, no entanto, nada 

ter contra a Figueira da Foz. Mais disse que deveriam ser sensibilizados os advogados 

de Mira que também deveriam assumir uma posição sobre o assunto, relatando até casos 

de advogados que, em forma de  protesto, tinham suspendido as diligências nos seus 

concelhos, pela razão do previsível encerramento desses tribunais.--------------------------  

-----O Sr. Presidente usou da palavra e disse que a posição assumida pela Câmara 

Municipal relativamente à possibilidade de encerramento do Tribunal tinha sido sempre 

muito clara e inequívoca. No tocante aos advogados de Mira, disse que tinham estado 

sempre ao lado da Câmara Municipal, que tinham estado presentes aquando da 

manifestação levada a efeito junto ao edifício do Tribunal e também na receção do Sr. 

Bastonário, em que os representantes locais da Ordem dos Advogados tinham estado 

presentes na mesa da reunião. ----------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador João Rocha de Almeida sugeriu ainda ao Sr. Presidente que fosse 

tomada uma posição ainda mais firme e, em colaboração com os advogados de Mira, se 

avançasse  com uma providência cautelar. -------------------------------------------------------  

-----O Sr. Presidente respondeu que a Câmara Municipal não se iria calar e iria fazer 

tudo o que fosse permitido, até às últimas consequências e esperava que houvesse toda a 

dignidade, da parte de todos, num processo que era tão importante para o concelho de 

Mira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Prof. Saul Rico manifestou-se também peremtoriamente contra o 

encerramento do Tribunal, por todos os motivos, incluido o facto dos funcionários que 

hoje ali prestavam serviço terem que ser transferidos para outro local, continuando, 

portanto, ao serviço do Ministério da Justiça e ainda pelo facto de todas as despesas 
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com as inatalações serem suportadas pela Câmara Municipal, não tendo o referido 

Ministério que suportar qualquer custo com as instalações e respetiva manutenção.------  

-----O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego lamentou ainda o facto do Ministério da Justiça 

nada ter dito relativamente à pronúncia enviada pelo Município de Mira há mais de dois 

meses. Disse que era uma falta de respeito ter sido solicitada a participação pública e 

depois não ser dada importância àquilo que era comunicado. No entanto, disse, era 

importante continuar a participar e a manifestar o descontentamento, mas também se 

exigia uma resposta. Mais disse que não deveria haver nenhuma manifestação de 

preferência, fosse qual fosse a decisão do Ministério da Justiça de aglutinar Mira com 

outro Tribunal, da Figueira da Foz, Cantanhede, ou outro, mas antes deveria manter-se a 

posição inequívoca contra o encerramento do Tribunal de Mira, até porque nenhum dos 

quesitos (pendência de processos, contiguidade territorial, distância, custos com as 

instalações, recursos humanos, etc.) se aplicava no caso de Mira, à exceção de um, a 

existência dos Julgados de Paz e, por isso, a Câmara Municipal tinha deliberado 

denunciar o contrato no caso do Ministério considerar esse um quesito para o 

encerramento do Tribunal e isso mesmo tinha sido comunicado e não tinha merecido 

qualquer resposta. ------------------------------------------------------------------------------------  

-----Quanto aos advogados de Mira, disse que a Câmara estava com eles na luta, a 

questão era saber se eles queriam estar na luta com a Câmara Municipal, pois na 

manifestação que tinha ocorrido e para a qual eles tinham sido convidados, tinha visto a 

presença de muito poucos, sobretudo não tinha visto a presença da representante da 

Ordem em Mira. Ao contrário, na manifestação convocada pelos advogados, a Câmara 

não tinha sido convidada, apesar disso tinham comparecido e tinham-nos mandado 

embora para não haver misturas com o poder político. Disse que esperava que as 

palavras do Sr. Bastonário fossem tidas em conta, no sentido de se lutar, de forma 

intransigente e unida, na defesa do Tribunal. ----------------------------------------------------  

-----O Sr. Vereador Filipe Barreto interveio e disse que concordava inteiramente com a 

posição que tem vindo a ser assumida, no sentido da defesa intransigente da 

permanência do Tribunal de Mira. Disse que aquela era uma luta transversal, que já 
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vinha de há muitos anos e tinha atravessado vários executivos, tendo vindo a 

concretizar-se, felizmente, num executivo liderado pelo Dr. João Reigota e, por isso, 

defendia que a luta tinha que continuar, de forma inflexível. ---------------------------------  

-----O Sr. Presidente manifestou-se contente pelo facto de ter ficado ali bem patente que 

todos estavam empenhados na mesma causa, isto é, na defesa da manutenção do 

Tribunal de Mira. Disse que depois de ter ouvido as intervenções dos Senhores 

Vereadores, tinha ficado mais descansado, até porque ainda havia quem achasse, 

sobretudo da parte de algumas hostes ligadas ao PSD, que se pudessem tirar dividendos 

políticos da situação; que, no seu entender, aquela era uma forma frouxa, 

completamente redutora de ver o problema, desde logo, no tal movimento dos 

advogados e quem achava que estavam a ser tirados dividendos políticos daquela 

situação, essa era uma forma muito triste de ver a política e, uma vez mais,  elogiou o 

facto de todo o Executivo estar em sintonia numa questão daquela natureza. --------------  

-----------------------------DIVISÃO ECONÓMICO FINANCEIRA------------------------------------ 

-----CONHECIMENTO DA ADJUDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AO ABRIGO DO 

PARECER GENÉRICO APROVADO POR DELIBERAÇÃO DE CÂMARA TOMADA EM REUNIÃO 

DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012---------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara municipal tomou conhecimento da proposta nº. 298/2012, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 02 de novembro corrente, contendo a listagem da adjudicação 

de prestação de serviços nos meses de setembro e outubro de 2012, ao abrigo do parecer 

genérico aprovado por deliberação de Câmara tomada em reunião realizada em  23 de 

fevereiro de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA-------------------------------- 

-----TOMADA DE CONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATOS, 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 nº 299 /2012, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 05 de novembro de 2012 em cumprimento ao disposto no n.º 

3, do art.º 65º. da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-
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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 25 de outubro de 2012 e o dia 05 do corrente 

mês, bem como, dos respetivos despachos que sobre os mesmos recaíram, conforme 

relação anexa à presente ata 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 PERFIS DOS UTILIZADORES DA PLATAFORMA DE SUPORTE AO 

REGIME DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL------------------------------------------------- 

----- A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 300/2012, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 05 de novembro de 2012, no sentido da definição dos 

perfis dos utilizadores da Plataforma de Suporte ao Regime de Exercício da Atividade 

Industrial (REAI), designadamente:---------------------------------------------------------------  

-----1) Para o “Gestor Administrativo”, o Coordenador Técnico Ivo Reigota e, na sua 

ausência, a Arq. Helder Marçal; -------------------------------------------------------------------  

-----2) Para o perfil “Atendimento”, porque este respeita aos utilizadores da plataforma 

de atendimento presencial, as colaboradoras Alice Barreto e Joana Barreto; ---------------  

-----3) Para o perfil “Entidade Coordenadora” atribuído aos utilizadores da plataforma 

que, na entidade coordenadora, definem o “Gestor de Processo”, o Coordenador 

Técnico Ivo Reigota; --------------------------------------------------------------------------------  

-----4) Para o perfil “Gestor de Processo” atribuído aos utilizadores que analisam o 

processo na sequência de um pedido de consulta, a Eng. Paula Oliveira e o Arq. Helder 

Marçal;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----5) Para o perfil “Entidade Consultada” atribuído aos utilizadores que analisam o 

processo na sequência de um pedido de consulta, a Eng. Paula Oliveira e o Arq. Helder 

Marçal;-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----6) Para o perfil “Consulta” atribuído aos utilizadores que necessitam de consultar 

os processos da sua entidade, a colaboradora Joana Barreto e o Coordenador Técnico 

Ivo Reigota. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-----REGIME EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DE LIBERAÇÃO DAS CAUÇÕES PRESTADAS 

PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS – 

DL N.º 190/2012, DE 22 DE AGOSTO --------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 301/2012, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 05 de novembro de 2012, do seguinte teor:---------------  

-----“O Decreto-lei n.º 190/2012, de 22 de Agosto, vem estabelecer um regime 

excepcional e temporário de liberação das cauções prestadas para a garantia da 

execução dos contratos de empreitadas de obras públicas, de forma faseada. Assim, e 

decorridos os prazos estabelecidos no artigo 3.º do referido Decreto-Lei, deram 

entrada neste Municipio várias solicitações: ----------------------------------------------------  

-----1 – Os pedidos recebidos foram formulados de acordo com o disposto no n.º 1 do 

artigo 4.º do DL n.º 190/2012,de 22 de Agosto, por carta registada com aviso de 

recepção, solicitando a realização de uma vistoria a todos os trabalhos da empreitada;  

-----2 – De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 3.º do referido diploma legal, o 

dono da obra pode autorizar a liberação da caução, decorrido um ano contado da data 

de recepção provisória da obra;-------------------------------------------------------------------  

-----3 – Verificado o decurso do prazo referido no numero anterior, o dono da obra 

ordena a realização da vistoria, que tem lugar nos 30 dias subsequentes à recepção do 

pedido, convocando para tal o empreiteiro, por meio de carta registada com aviso de 

recepção, com antecedência mínima de 5 dias da data prevista para a realização da 

vistoria (cfr. N.º 2 do art. 4.º).----------------------------------------------------------------------  

-----4 – Posto isto, deverá o dono da obra ordenar a execução da vistoria, devendo o 

técnico responsável pela mesma indicar datas possíveis para a realização da vistoria, 

considerando a antecedência de 5 dias para notificação do empreiteiro, através de 

carta registada com aviso de recepção (cfr. N.º 2 do art. 4.º) --------------------------------  
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-----5 – Importa ainda referir que se o empreiteiro não comparecer, a vistoria terá 

lugar na presença de duas testemunhas, que assinam o auto respectivo; -------------------  

-----6 – A decisão de liberação da caução é comunicada ao empreiteiro, através de 

carta registada com aviso de recepção ou correio electrónico com recibo de leitura, no 

prazo de 30 dias contados da data da realização da vistoria. --------------------------------  

-----7 – Acresce que, a liberação da caução considera-se autorizada se o dono da obra 

não ordenar a realização da vistoria nos 30 dias subsequentes à recepção do pedido ou 

não comunicar a sua decisão no prazo referido no número anterior. -----------------------  

-----8 – É condição de liberação da caução a inexistência de defeitos da obra da 

responsabilidade do empreiteiro, salvo se o dono da obra considerar que os defeitos 

denunciados, ainda não modificados ou corrigidos, são pouco relevantes e não 

justificam a não liberação da caução (cfr. n.º 5 do art. 3.º de referido diploma). ---------  

-----9 – Por último, em caso de liberação da caução esta é efectuada de forma faseada 

durante um período de cinco anos, contado da data da recepção provisória da obra, 

nos termos do n.º 2 do art. 3.º, conjugado com o n.º 3 e n.º 4, se for o caso, da seguinte 

forma: a) no 1.º ano após recepção provisória da obra, 30% da caução total da obra; 

b) no 2.º ano após recepção provisória da obra, 30% da caução total da obra; c) no 3.º 

ano após recepção provisória da obra, 15% da caução total da obra; d) no 4.º ano após 

recepção provisória da obra, 15% da caução total da obra; e) no 5.º ano após recepção 

provisória da obra, 10% da caução total da obra; ---------------------------------------------  

-----Assim, face ao exposto, e perante a seguinte lista de pedidos apresentados até à 

data:----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Empreiteiro 

 
Empreitada 

 
Valor Adj. 

 
Garantia/ 
valor 

 
Data RP 

 
%  

 
Valor a libertar 
 

Marvoense Emp. 19/2007 – 
Pavimentação de 
Passeios na Rua A 

9.699,65 + 

1014,63 

969,97 + 

101,46 

09/05/2008 90% 872,97 + 91,32 

Socértima Emp. 43/2008 – 
Reparação da pista 
pedonal e ciclo turística 
de Mira 

21.315,37 2.131,53 08/08/2008 90% 1.918,37 
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Socértima Emp. 11/2008 – 
Beneficiação do 
Estacionamento do 
Campo do Touring 

37.439,00 3.743,90 24/07/2008 90% 3.368,70 

Socértima Emp. 09/2004 – 
Construção de uma 
Capela Mortuária na 
Ermida 

27.292,83 + 

6.610,80 

2.729,28 + 

661,08 

18/07/2008 90% 2.456,35 + 594,97 

Socértima Emp. 21/2005 – 
Remodelação da 
Escola Casal S. Tomé 

367.999,50 + 

13.807,26 

36.799,98 + 

1.380,72 

18/07/2008 90% 33.119,96 + 

1.242,65 

Socértima Emp. 13/2008 – 
Execução rampa de 
acesso ao posto 
turismo/museu 
etnográfico 

4.830,00 783,00 10/07/2008 90% 434,70 € 

Playpiso Emp. 06/2005 – 
Execução relvado 
sintético 

298.000,00 + 

12.000,00 

13.806,87 + 

1.093,14 + 

600,00 

30/07/2008 90% 12.426,15 + 

983,83 + 540,00 

Const. Júlio 
Lopes 

Emp. 58/2008 – 
Reforço da fundação 
da Variante Sul 

124.574,95 6.228,75 12/12/2008 75% 4.671,53 

Const. Júlio 
Lopes 

Emp. 10/2007 – 
Correcção do Traçado 
e repavimentação da 
Variante Sul 

675.000,00 + 

153.957,28 

33.750,00 + 

15.395,72 

29/06/2009 75% 25.312,50 + 

11.546,79 

Const. Júlio 
Lopes 

Emp. 64/2008 – 
Saneamentos de 
pavimentos na 
Variante Sul 

24.893,37 2.489,34 29/09/2008 90% 2.240,41 

Correcta Emp. 01/2007 – 
Armazéns e Oficinas 
da Câmara Municipal 

586.387,80 + 

28.726,19 

29.319,39 + 

2.872,62 

23/03/2009 75% 21.989,54 + 

2.154,47 

Prioridade Emp. 22/2008 – 
Pavimentação da rua 
dos moinhos – P. Mira 

5.617,50 561,75 29/08/2008 90% 505,58 

Prioridade Emp. 41/2008 – 
Correção de 
depressões (diversos 
locais) 

13.813,75 1.381,38  06/10/2008 90% 1.243,24 

Prioridade Emp. 25/2009 – 
Pavimentação do 
Núcleo C  - Miroásis 

16.152,00 807,60 09/03/2010 60% 484,56 

Paulista Emp. 60/2008 – 
Ampliação rede de 
Abastecimento de 
água – Barra de Mira 

24.792,14 2.479,21 06/05/2009 75% 1.859,41 

Paviazeméis Emp. 01/2008 – 
Saneamento Casal – 
Largo de Portomar 

283.689,42 + 

37.958,65 

14.184,47 + 

1.739,57 

31/03/2011 30% 4.255,34 + 521,86 

Paviazeméis Emp. 13/2010 – 
Pavimentação da Zona 
Industrial de Mira – 
Pólo II – Área 
Ampliada 

298.928,36 14.946,42 26/05/2011 30% 4.483,93 

Paviazeméis Emp. 07/2007 – 
Reforço de 
abastecimento de água 

233.000,00 11.650,00 31/03/2011 30% 3.495,00 
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à P.Mira – Zona 
industrial de 
aquicultura 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 37/2008 – 
Substituição de 
Conduta da Rua das 
palmeiras 

13.881,18 1.388,12 24/07/2008 90% 1.249,31 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 51/2008 – 
Repavimentação da 
Rua das Palmeiras 

22.914,91 2.291,49 05/11/2008 75% 1.718,62 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 17/2007 – 
Arranjos Urbanísticos 
no Estádio Municipal - 
Vedação 

24.857,25 2.485,73 16/07/2008 90% 2.237,16 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 09/2007 – 
Requalificação do 
Largo daFeira de 
Portomar 3.ª fase 
 

107.149,29 5.357,46 12/10/2009 75% 4.018,10 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 05/2004 – 
Requalificação do largo 
da Feira de Portomar 

100.158,95 10.015,90 09/12/2009 60% 6.009,54 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 14/2007 – 
Saneamento Portomar 
Cabeço 

26.613,58 2.661,36 12/10/2009 75% 1.996,02 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 40/2008 – 
Ligação da Rede de 
Saneamento Portomar 
Lagoa 

2.431,47 243,15 28/07/2008 90% 218,83 

Beiracom/ 
Matelfe 

Emp. 15/2009 – 
Execução 
Infraestruturas de 
energia eléctrica e 
outras na zona 
Industrial Pólo II 

274.569,65 5.961,15 14/04/2011 30% 1.788,35 

-----PROPONHO autorizar a realização das vistorias às respectivas obras nas 

seguintes datas, com vista ao procedimento de liberação das cauções prestadas: -------  

-----Socértima – Sociedade de Construções do Cértima, Lda – dia 13 de Novembro 

pelas 9h 30m;-----------------------------------------------------------------------------------------  

-----Marvoense – Construção e Obras públicas – dia 13 de Novembro pelas 14h 00m; -  

-----Playpiso – Infraestruturas e equipamentos desportivos, SA – dia 13 de Novembro 

pela 15h 00m;-----------------------------------------------------------------------------------------  

-----Correcta, Construções, Lda - dia 13 de Novembro pelas 16h 00m; --------------------  

-----Construções Júlio Lopes – dia 14 de Novembro pelas 9h 30m; -------------------------  

-----Paulista construtora - dia 14 de Novembro pela 14h 00m; ------------------------------  

-----Prioridade – Construções de vias de comunicação SA – dia 14 de Novembro pelas 

15h 00m; Beiracom/Matelfe – dia 14 de Novembro pelas 16h 00m. -------------------------  
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-----Paviazemeis – Pavimentações de Azeméis, Lda – dia 15 de Novembro pelas 9h 

30m;----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Manuel Vieira Bacalhau – dia 15 de Novembro pelas 14h 00m.” ----------------------  

-----O Sr. Vereador João Rocha de Almeida disse que nada tinha a opor, até porque era 

uma possibilidade prevista pela Lei, no entanto alertou para a necessidade de serem 

feitas vistorias rigorosas a determinadas obras, algumas das quais já tinham sofrido 

alguma degradação ou em que tinha ficado alguma coisa por fazer, como era o caso da 

empreitada de execução do Largo da Feira de Portomar. --------------------------------------  

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

-----ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE MIRA ---------------------------------------- 

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

Vereadores João Rocha de Almeida e Luis Filipe Barreto e quatro votos a favor, do Sr. 

Presidente da Câmara e Vereadores senhores D. Sandra Reverendo, Drª. Sandra Pereira 

e prof. Saul Rico, aprovar a proposta nº. 302/2012, do Sr. Presidente da Câmara, de 31 

de outubro de 2012, no sentido da atribuição definitiva dos seguintes topónimos na 

localidade da Lagoa: “Beco Porto do Barco” que começa na Rua Central Sul e que dá 

acesso a casas aí existentes e “Rua das Palmeiras - 1”, que começa na Rua do Samoucal 

e dá acesso à Herdade do Lago Real. -------------------------------------------------------------  

-----Na presente deliberação não interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego, por se 

encontrar, momentaneamente, ausente da reunião. ---------------------------------------------  

-----No tocante ao topónimo “Rua das Palmeiras – 1”, o Sr. Vereador João Rocha de 

Almeida manifestou o seu desacordo, uma vez que se tratava de um simples caminho 

rural de acesso às terras, para além de discordar também do parecer dado pela Junta de 

Freguesia de Mira que se tinha limitado a dizer que o topónimo em questão estava de 

acordo com a vontade manifestada pelo proprietário da Herdade do Lago Real e aquela 

autarquia nada mais tinha acrescentado. Mais disse que havia topónimos mais 

apropriados para aquele caminho, tais como “Rua da Liberdade”, “Rua do abuso”, “Rua 

do faz de conta”, etc. e acrescentou que não estava disposto a votar favoravelmente a 

designação daquele topónimo, sobretudo pela forma como o processo tinha decorrido, 
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por parte do referido empresário. Disse que, também a Junta de Freguesia de Mira 

deveria ter tido outra postura e ter dado outro parecer mais fundamentado, porquanto 

não tinha sequer sido ouvida a população local. Mais perguntou se a atribuição do nome 

de uma rua e o próprio reconhecimento da sua existência daria aos confinantes com essa 

rua a possibilidade de construção naquele local e sugeriu que o processo fosse 

reorganizado e que fosse melhor fundamentado e submetido posteriormente à aprovação 

do Executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-----INTERRUPÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA E LANÇAMENTO DE FOGO DE 

ARTIFÍCIO – CARAPELHOS.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 303/2012, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 31 de outubro de 2012, no sentido de ser autorizada a 

interrupção de circulação rodoviária na localidade dos Carapelhos, nos dia 07 e 08 de 

dezembro próximo, por virtude da realização da festa de Nossa Senhora da Conceição, 

bem como ser autorizado o lançamento de fogo-de-artifício nos termos do disposto no 

nº2 do artigo 29º do Decreto-Lei 124/2006, de 28 de junho, na atual redação. -------------  

-----INTERRUPÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA NA RUA MANUEL FIGUEIRAS E LARGO 

DA IGREJA (DIA 17 DE NOVEMBRO) -  SEIXO.---------------------------------------------------------- 

----- A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 304/2012, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 29 de outubro de 2012, no sentido de ser autorizada a 

interrupção de circulação rodoviária na localidade do Seixo, no dia 17 de novembro 

corrente, dada a realização de evento cultural promovido pelo Agrupamento 731 (Seixo-

Mira) do Corpo Nacional de Escutas. -------------------------------------------------------------  

-----APROVAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE MIRA E O AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE MIRA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 305/2012, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 31 de outubro de 2012, no sentido da aprovação do 

protocolo a celebrar entre o município de Mira e o Agrupamento de Escolas de Mira, 

para integração do aluno Elísio Pereira Lopes Carvalho em atividades no Município de 

Mira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----O referido protocolo encontra-se anexo à presente ata, dela fazendo parte 

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

-----------------------DIVISÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO: ------------  

-----ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DA VALEIRINHA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO POR 

CONTA DO SUBSÍDIO ANUAL ------------------------------------------------------------------------  

-----A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº.306 /2012, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 30 de outubro de 2012, no sentido de ser ratificado, ao 

abrigo do disposto no nº. 3 do artº. 68º. da lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na atual 

redação, o despacho por si proferido em 30 de outubro findo, relativo à atribuição de um 

apoio no montante de 1.000,00 € (mil euros), por conta do subsídio anual, à Associação 

Sócio Cultural da Valeirinha.-----------------------------------------------------------------------  

-----PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE TELEASSISTÊNCIA NA 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO MONDEGO---------------------------------------------- 

----- A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 307/2012, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 06 de novembro de 2012, no sentido de ser aprovado o 

protocolo de cooperação no âmbito do Programa de Teleassistência na Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Mondego, o qual se encontra anexo à presente ata, dela 

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

-----Mais foi deliberado submeter o assunto à aprovação do Órgão Deliberativo do 

município, nos termos da alínea m) do nº. 2 do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 

setembro, na atual redação-------------------------------------------------------------------------- 

-----PROPOSTA DE NORMAS REGULADORAS DO SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE MIRA --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 308/2012, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 06 de novembro de 2012, no sentido de serem 

aprovadas as normas reguladoras do serviço de teleassistência do município de Mira, no 

âmbito do protocolo de cooperação inserido mo Programa de Teleassistência na 

Comunidade do Baixo Mondego, as quais se encontram anexas à presente ata, dela 

fazendo parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------    
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-----ENCERRAMENTO:--------------------------------------------------------------------------------  

------ E, não havendo mais nada a tratar, pelo Sr. Presidente da Câmara, dr. João Maria 

Ribeiro Reigota, foi declarada encerrada a reunião, sendo 16:30 horas, tendo sido 

aprovada, por unanimidade, a minuta da respetiva ata, 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 redação dada 

pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------------------------  

-----E, para constar, se lavrou a presente ata, 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) 

 


