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

de reuniões da Câmara Municipal, reuniu esta, sob a direção da Exª. Srª. Vice-

Presidente da Câmara, Drª. Sandra Margarida Santos Pereira estando presentes os 

Vereadores Senhores João Evangelista Rocha de Almeida,  D. Sandra Cristina Tomásio 

Reverendo, Luis Filipe Cruz Barreto, Dr. Luis Miguel dos Santos Grego e Prof. Saul 

dos Santos Rico. Presentes também os chefes da Divisão Administrativa e Financeira, 

Drª. Carmen da Conceição Santos, da Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 

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

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

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

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

alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara deliberou justificar a falta do 

Sr. Presidente da Câmara, Dr. João Maria Ribeiro Reigota.----------------------------------- 

----- APROVAÇÃO DAS ATAS DE 08 E 22  DE NOVEMBRO DE 2012:---------------------------------  

----- Foram postas à aprovação as atas das reuniões ordinárias realizadas em 08 e 22 de 

novembro de 2012, tendo sido dispensada a sua leitura, pelo facto dos respetivos textos 

terem sido disponibilizados na plataforma “Arquivo” em 07 de janeiro de 2013 e 08 de 

janeiro de 2013, respetivamente. ----------------------------------------------------------------- 

-----As referidas atas foram ambas aprovadas por maioria, com uma abstenção do Sr. 

Vereador João Evangelista Rocha de Almeida. ------------------------------------------------- 

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

ATA N.º 1/2013 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA, 

REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO 

DE 2013: --------------------------------------
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----- Foi presente o resumo diário da tesouraria n.º 6, de nove de janeiro corrente, com 

um saldo orçamental de 362.723,63 € (trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte 

a três euros e sessenta e três cêntimos). --------------------------------------------------------- 

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

----- O Sr. Vereador João Evangelista Rocha de Almeida interveio para, em primeiro 

lugar, endereçar a todos votos de bom Ano Novo. --------------------------------------------- 

-----Seguidamente, reportou-se à situação de autorização de empréstimo de lote da Zona 

Industrial de Mira a uma empresa privada, designadamente à empresa “Leal & Soares”,  

destinado a estacionamento, o qual se encontrava vedado e fechado a cadeado e 80% do 

seu espaço estava ocupado com depósito de produtos da referida empresa, apenas lá se 

encontrando estacionado um reduzido número de viaturas. Disse que aquilo era uma 

atitude abusiva e o Executivo deveria tomar posição. Do mesmo passo, solicitou que na 

próxima reunião fosse apresentado um relatório sobre a situação e que fosse identificado 

o responsável e o que tinha falhado naquele processo.----------------------------------------- 

----- Aludiu, depois, a uma notícia publicada no “Diário de Coimbra” relativa à 

“Pescanova” e à existência de uma parte significativa dos trabalhadores em “Lay-off” 

até julho. Disse que tal notícia o preocupava deveras, até porque tinha sido prometida a 

criação de diversos postos de trabalho, aquando da instalação da empresa em Mira 

tinham sido aplicados, pelo Estado Português, milhões de euros, a fundo perdido e a 

Câmara Municipal de Mira tinha isentado a empresa de pagamento de IMI. --------------- 

-----Pediu também esclarecimentos relativamente à dúvida que subsistia, 

designadamente se a empresa procedia ao pagamento de renda anual de 120,00 € ou se 

os terrenos tinham sido vendidos pelo preço de cerca de 0,50 cêntimos por metro 

quadrado e ainda relativamente às contratações que estavam a ser feitas para trabalho na 

“Pescanova”, cujo recrutamento era feito por uma empresa de trabalho temporário, para 

contratos semanais. Tudo aquilo, a ser verdade, disse, era um grave problema social e 

por isso deixava o alerta e solicitava que lhe fosse dada informação mais concreta.------- 

----- Relativamente ao assunto “Pescanova”, o sr. Vereador Dr. Miguel Grego 

esclareceu que, no dia anterior, tinha estado em Mira uma estação de televisão, a “SIC”, 
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que não tinha sequer procurado ouvir a Câmara Municipal e que a “Pescanova” tinha 

emitido uma nota de imprensa para a “Lusa” para esclarecer toda a desinformação que 

existia. Disse que essa desinformação não era, de todo, ingénua e quem estava a passar 

as informações eram as mesmas pessoas que, constantemente, desinformavam a 

população. Mais, essas pessoas eram as mesmas que tinham tido acesso aos documentos 

verdadeiros porque faziam parte dos órgãos municipais ao tempo em que tinha sido 

aprovada a alienação dos terrenos, pese embora tivessem votado contra. ------------------- 

----- Passou, depois a relatar os verdadeiros problemas que tinham ocorrido na 

“Pescanova”, designadamente, um problema a nível de construção, tendo dado origem a 

uma fissura no túnel de captação de água que tinha levado à entrada de areia no canal, 

acabando por entrar nos tanques; que, tal deficiência tinha dado origem a dois processos 

judiciais, por danos emergentes, um contra a empresa responsável pela construção e 

outro contra a empresa fiscalizadora. Por outro lado, tinha havido um outro problema, 

tinha sido detetada uma virose que, apesar de não causar nenhum problema para a saúde 

humana, tinha afetado os peixes e causado grande mortandade e, consequentemente, 

grande perda de rentabilidade. -------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto aos trabalhadores, afirmou que existiam cerca de 160 trabalhadores, do 

quadro da empresa, à data de Setembro de 2012 (atualmente eram cerca de 180), os 

mesmos que agora estavam em “lay-off”, acrescido de cerca de 60 trabalhadores 

contratados a termo certo, através da própria empresa e mais cerca de trinta através da 

empresa de trabalho temporário, com contratação semanal, afetos às limpezas pontuais e 

reforço da linha de trabalho da fábrica, dada a necessidade de limpezas mais profundas 

derivadas do aumento do abate de peixes. ------------------------------------------------------- 

-----Disse também que se previa a intervenção durante o mês de fevereiro e que durante 

o mês de março o problema ficasse resolvido e afirmou que a “Pescanova” continuava a 

ser uma das duas maiores empresas do concelho de Mira, mantendo-se no top3 dos 

maiores empregadores do concelho e era uma empresa que nunca tinha escondido nada 

à Câmara Municipal, sendo certo que no prazo máximo de 5 a 6 meses, reiniciaria todo 

o processo. Os trabalhadores em “lay-off” não tinham sido despedidos, mantinham o 
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vínculo com a empresa e esta até poderia ter avançado com o despedimento coletivo que 

lhe ficaria mais barato, mas não o tinha feito atendendo também à questão social. Mais, 

a empresa estava a cumprir com todas as normas e semestralmente apresentava um 

“briefing” escrito relativo ao cumprimento das cláusulas contratuais, do mesmo modo 

que os postos de trabalho indiretos se mantinham todos (empresas de segurança, de 

limpeza, manutenção mecânica, etc.).------------------------------------------------------------ 

-----Relativamente aos terrenos, afirmou que tinham sido vendidos, tendo a empresa 

pago na íntegra e a Câmara Municipal recebido dois milhões de euros, apesar da ação de 

impugnação movida pela “Quercus”, a empresa tinha honrado os seus compromissos. 

Disse ainda que dos 200 hectares comprados, apenas 80 hectares estavam na posse da 

“Pescanova” e os restantes 120 hectares estavam sob a exploração dos Serviços 

Florestais Nacionais – ICNF. --------------------------------------------------------------------- 

-----No tocante à empresa “Leal & Soares”, disse que era uma empresa de referência no 

concelho, que a Câmara Municipal de Mira tem apoiado, assim como outras empresas 

do concelho, tal como a “Maçarico”, não sendo justo que a Câmara fosse acusada de 

ajudar uns em detrimento de outros. Por último, comprometeu-se a apresentar, na 

próxima reunião, um relatório do que tinha sido aprovado e do que estava a ser 

executado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Passou depois a outra temática, designadamente sobre o possível encerramento do 

Tribunal de Mira e informou que era exercida uma pressão diária sobre o Ministério da 

Justiça, designadamente sobre o Gabinete da Srª. Ministra e continuava a aguardar que 

esta recebesse o representante da Câmara, juntamente com Srª. Secretária do Tribunal 

de Mira. Disse que estava também em causa a manutenção dos Julgados de Paz em 

Mira, decorrente da deliberação tomada em agosto de 2012 pois, não obstante 

entenderem a necessidade e utilidade daquele serviço, os custos relativos ao seu 

funcionamento não podiam continuar a recair sobre o Município e não podiam aceitar 

que alguns Municípios tivessem tratamento privilegiado, em que, por exemplo, era o 

Ministério da Justiça que pagava aos funcionários e as instalações (caso de Gaia), do 

mesmo passo que também não se podia aceitar que se perdesse o Tribunal de Mira por 
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existirem os Julgados de Paz e os processos por este tramitados não entrarem na 

contabilização que estava a ser feita, defendendo que os processos tratados pelos 

Julgados de Paz deveriam entrar na contabilização do número de processos necessários 

para a manutenção do Tribunal em Mira.-------------------------------------------------------- 

--------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:----------------------  
----- APROVAÇÃO DE 2ª. MINUTA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM O 

ESTADO - PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO:------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 1 /2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de janeiro de 2013, 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 13 de Dezembro de 2012, que aprovou a 2ª. 

minuta do contrato de empréstimo com o Estado – Programa de Apoio à Economia 

Local (PAEL), o qual se encontra anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. --- 

----- RATIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS, NO ÂMBITO DO Nº. 3 DO ARTº. 68º. DA LEI Nº. 

169/99, DE 18 DE SETEMBRO NA ATUAL REDAÇÃO – CEDÊNCIA DE CRÉDITOS EM FACTORING 

– MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDª.   ---------------------------------------------------------------------  

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

Vereadores João Evangelista Rocha de Almeida e Luis Filipe Barreto e quatro votos a 

favor, da Srª. Vice-Presidente da Câmara Drª. Sandra Pereira e Vereadores, D. Sandra 

Reverendo, Dr. Miguel Grego e Prof. Saul Rico, aprovar a proposta nº. 2/2013, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 02 de janeiro de 2013, 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 proferido em 27 de dezembro de 2012, relativo à autorização de cedência de 

créditos do fornecedor “Manuel Vieira Bacalhau, Ldª.” ao Banco Comercial Português, 

S.A., relativos à fatura nº. 186, no valor de 31.630,69 € (trinta e um mil, seiscentos e 

trinta euros e sessenta e nove cêntimos), relativa à empreitada de “Saneamento Casal S. 

Tomé – Carromeu de Baixo – 2ª. fase”. --------------------------------------------------------- 

----- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PESCA 

DESPORTIVA DA PRAIA DE MIRA : ------------------------------------------------------------------------  
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-----A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores 

Vereadores João Evangelista Rocha de Almeida e Luis Filipe Barreto e quatro votos a 

favor, da Srª. Vice-Presidente da Câmara Drª. Sandra Pereira e Vereadores, D. Sandra 

Reverendo, Dr. Miguel Grego e Prof. Saul Rico, aprovar a proposta nº. 3/2013, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 02 de janeiro de 2013, 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 proferido em 27 de dezembro de 2012, relativo à atribuição de subsídio no 

montante de 1.000,00 € (mil euros) à Associação de Pesca Desportiva da Praia de Mira, 

destinado a colmatar as despesas com a organização de Festa de Natal/Encontro 

Cultural na Praia de Mira. ------------------------------------------------------------------------- 

-----O sr. Vereador João Rocha de Almeida disse que a abstenção se prendia com o 

facto de não encontrar razões substantivas para a atribuição do mencionado subsídio, 

desde logo porque o mesmo não tinha sido pedido, não estava ali nenhum ofício da 

associação a solicitar o apoio.--------------------------------------------------------------------- 

----- TOMADA DE CONHECIMENTO – 4ª. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL – 2012 ---------------------  

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

65º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na atual redação, da proposta nº. 4/2013, do 

Sr. Presidente da Câmara, de 03 de janeiro, contendo o despacho por si proferido em 28 

de dezembro de 2012 que aprovou a 4ª. alteração orçamental do ano de 2012, cifrada 

em 74.000,00 € (setenta e quatro mil euros).---------------------------------------------------- 

----- ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2013 – 

(LVCR)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 5/2013, 

do sr. Presidente da Câmara, de 07 de janeiro de 2012, no sentido de ser aprovado, 

dentro dos limites impostos pelos artigos 59º., 65º. e 66º. do Orçamento de Estado para 

2013, aprovado pela Lei nº. 66-B/2012, de 31 de dezembro, o montante global a 

suportar com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de 

trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal para o ano de 2013 (já aprovado 

em conjunto com o Orçamento e Opções do Plano de 2013), no valor de 135.896,71 € 
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(cento e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis euros e setenta e um cêntimos), 

nos termos e com os fundamentos descritos na aludida proposta a qual se encontra 

anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e se transcreve na íntegra: ------------- 

-----“I – Nos termos do disposto nos nºs 3 e 4 do artigo 7.º e dos artigo 46.º e 47º da Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, (LVCR), na actual redacção, adaptada às 

Autarquias Locais pelo Decreto - Lei nº 209/2009 de 3 de Setembro, na actual redacção 

e nos termos das alíneas a), b) e c)  do nº 2 do artigo 5º deste último diploma, nos 

Municípios, compete à Câmara Municipal sob proposta do Presidente da Câmara, no 

prazo de 15 dias após o início da execução orçamental decidir sobre o montante 

máximo de cada um dos seguintes encargos: --------------------------------------------------- 

-----1. Com o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação de postos de 

trabalho previstos e não ocupados do mapa de pessoal aprovado para 2013, o qual 

abrange: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----a) O recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado e em comissão de serviço, prevendo-se o valor constante do orçamento 

do Município de Mira para 2013, de cento e quinze mil, trezentos e quarenta e seis 

euros e setenta e um cêntimo (115.346,71 €);--------------------------------------------------- 

-----b) Para o recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho a 

termo resolutivo certo ou incerto, prevê-se o valor constante do orçamento e opções do 

plano do Município de Mira para o ano de 2013 de vinte mil, quinhentos e cinquenta 

euros (20.550,00 €).-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Sendo o valor total afecto a novos recrutamentos de cento e trinta e cinco mil, 

oitocentos e noventa e seis euros e setenta e um cêntimo (135.896.71 €).------------------- 

-----2. Alteração de posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores, 

que compreende: ----------------------------------------------------------------------------------- 

-----a) A alteração obrigatória do posicionamento remuneratório (nº 6 do art. 47, e 

113.º da LVCR); ------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----b) A alteração do posicionamento remuneratório, por opção gestionária - regra e 

excepção (n.º 2 e 3 do artigo 46.º, artigo 47º, 113.º da LVCR e artigo 7º do D. L. nº 

209/2009 de 3 de Setembro na actual redacção); ---------------------------------------------- 

 ----3. Atribuição de prémios de desempenho, (n. º 2 do artigo 7.º e 75.º da LVCR). ----- 

-----Com a publicação e entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2013 foi 

mantida a proibição de valorizações remuneratórias, designadamente, quaisquer 

alterações de posicionamento remuneratório e atribuição de prémios de desempenho - 

alíneas a) b) e c) do nº 2 do artigo 35º e artigo 37º da Lei nº 66-B/2012 de 31 de 

Dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2013. --------------------------------- 

-----Acresce ao supra referido que a Lei nº 66-B/2012 de 31 de Dezembro, que aprovou 

o Orçamento de Estado para 2013, no seu artigo 27º nº 1º mantém em vigor o artigo 

19º artigo da Lei nº nº 55-A/2010 de 31 de Dezembro, que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2011, alterado pela Lei nº 48/2011 de 26 de Agosto e Lei nº 60-A/2011 de 

30 de Novembro, e mantido em vigor pelo nº 1 do artigo 20º da Lei nº 64-B/2011 de 30 

de Dezembro, alterada pela Lei nº 20/2012 de 20 de Maio, quanto à redução 

remuneratória. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Nestes termos e dentro dos limites, (verificados caso a caso, em momento 

oportuno), impostos pelos artigo 59º, 65º e 66º do Orçamento de Estado para 2013, 

aprovado pela Lei nº 66-B/2012 de 31 de Dezembro, proponho que a Câmara 

Municipal delibere genericamente aprovar o montante global a suportar com o 

recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho e não 

ocupados, previstos no Mapa de Pessoal para o ano 2013 (já aprovado em conjunto 

com o Orçamento e Opções do Plano de 2013) no valor de cento e trinta e cinco mil, 

oitocentos e noventa e seis euros e setenta e um cêntimo (135.896.71 €).” ----------------- 

----- PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS – “BAR BACKS” SITO NA RUA PADRE MANUEL 

DOMINGUES, FREGUESIA DA PRAIA DE MIRA  - DEFERIMENTO ------------------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 6/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 04 de janeiro de 2013, no sentido do deferimento do 
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pedido de alargamento de horário de funcionamento para as 04.00h, em todas as épocas 

do ano, do estabelecimento de bebidas designado por “Bar Backs” sito na Rua Padre 

Manuel Domingues s/n, freguesia da Praia de Mira. ------------------------------------------- 

-----Mais foi deliberado proceder à notificação do requerente se houver indícios de estar 

a ser perturbada a tranquilidade e a segurança da população local, isto é a alteração dos 

fundamentos que determinaram a autorização de alargamento do horário, a qualquer 

momento, a Câmara Municipal poderá revogar a autorização concedida, nos termos do 

n.º 8 do artigo 13º do Regulamento Municipal de Horários de Funcionamento dos 

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

-----O Sr. Vereador João Rocha de Almeida chamou a atenção para a necessidade de ser 

dado cumprimento rigoroso ao estipulado na Lei, designadamente para a 

obrigatoriedade de existência de um sistema de blindagem de som. ------------------------- 

----- 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, EXPEDIENTE E 

ÁGUAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----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. 7/2013, do sr. Presidente da Câmara, de 07 de janeiro de 

2013, contendo a listagem de processos despachados desde o envio da última listagem à 

reunião do Executivo Municipal de 11 de dezembro de 2012, em matéria da Secção de 

Taxas, Expediente e Águas, a qual se encontra anexa à presente ata, dela fazendo parte 

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

-----Assuntos da D.A.F. não incluídos na ordem do dia da reunião, analisados e 

votados 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:---------------------------------- 
----- TOMADA DE CONHECIMENTO – 1ª. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E 1ª. ALTERAÇÃO ÀS 

GOP’S - 2013  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----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. 8/2013, do sr. Presidente da Câmara, de 09 de janeiro de 

2013, contendo o despacho por si proferido em 09 de janeiro de 20134, que aprovou a 

1ª. Alteração Orçamental e 1ª. Alteração às GOP’s do ano de 2013, cifrada em 

18.000,00 € (dezoito mil euros). ------------------------------------------------------------------ 

----- EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

ROUPA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO DA PRAIA DE MIRA (ATÉ DEZEMBRO 

DE 2013) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 9/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de janeiro de 2013, no sentido de ser emitido 

parecer favorável à aquisição de serviços de aluguer e manutenção de artigos têxteis 

para as unidades de alojamento complementar do Parque Municipal de Campismo da 

Praia de Mira, previsivelmente até dezembro de 2013, no valor estimado de 12.500,00 € 

(doze mil e quinhentos euros), a acrescer de IVA, nos termos do nº. 5 artº. 75º. do OE 

de 2013.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Deverá ser aplicada a redução remuneratória, de acordo com o disposto no artigo 

27.º, nº. 1 da LOE 2013. -------------------------------------------------------------------------- 

----- EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE  

PESSOAL PARA O PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO DA PRAIA DE MIRA (ATÉ 

DEZEMBRO DE 2013)------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 10/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 09 de janeiro de 2013, no sentido de ser emitido 

parecer favorável à aquisição de serviços de contratação de pessoal (Guarda-Noturno, 

vigilante, rececão e limpeza), para assegurar a abertura e funcionamento do Parque 

Municipal de Campismo da Praia de Mira, previsivelmente durante o ano de 2013, no 

valor estimado de 125.000,00 € (cento e vinte e cinco mil euros), a acrescer de IVA, nos 

termos do nº. 5 artº. 75º. do OE de 2013. -------------------------------------------------------- 
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-----Deverá ser aplicada a redução remuneratória, de acordo com o disposto no artigo 

27.º, nº. 1 da LOE 2013. -------------------------------------------------------------------------- 

-----  Nos termos do disposto na alínea c) do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 21 de fevereiro 

e artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, o presente contrato será 

celebrado por um ano, eventualmente renovável por mais um ano. -----------------------------  

-----------------------------UNIDADE  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 11 /2013, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 07 de janeiro de 2013 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-

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 11 de dezembro de 2012 e o dia 07 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO 

INDUSTRIAL E MUROS DE VEDAÇÃO – LOTES 1, 2 E 3 DO PÓLO II DA ZONA INDUSTRIAL 

DE MIRA – RESTE E RAMOS, LDª.. -------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 12/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 02 de janeiro de 2013, no sentido da admissão da 

comunicação prévia de obras de construção de um pavilhão industrial e muros de 

vedação, a levar a efeito nos lotes 1,2 e 3 do Pólo II da Zona Industrial de Mira, pela 
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requerente “Reste & Ramos, Ldª.” e, bem assim, da aprovação da calendarização de 12 

meses para a execução das referidas obras. ----------------------------------------------------- 

----- PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO – 

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS  – LOTE 8 DO PÓLO II DA ZONA INDUSTRIAL DE MIRA – 

CENTROLUB, REPRESENTAÇÕES, LDª.---------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 13/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 04 de janeiro de 2013, 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 na referida data, autorizando a prorrogação do 

prazo  da comunicação prévia nº. 20/2012, por mais 2 meses, para obras de construção 

de instalações industriais a levar a efeito no lote nº. 8, do Pólo II da Zona Industrial de 

Mira, em que é requerente “Centrolub, Representações, Ldª.”.------------------------------- 

-----PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO – 

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS  – LOTES 9 A 17 DO PÓLO II DA ZONA INDUSTRIAL DE MIRA – 

SOPREM – CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MADEIRAS, LDª.------------------------------------- 
----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 14/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 04 de janeiro de 2013, no sentido da aprovação do 

pedido de prorrogação do prazo da comunicação prévia nº. 4/2012, por mais 5 meses, 

para obras de construção de instalações industriais, a levar a efeito nos lotes 9 a 17 do 

Pólo II da Zona Industrial de Mira, pela requerente “Soprem – Construção e Comércio 

de Madeiras, Ldª.”. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----ACEITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DO EQUIPAMENTO 

“CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE CARAPELHOS E CORTICEIRO DE BAIXO”------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 15/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 04 de janeiro de 2013, do seguinte teor:------------------- 

-----“O Executivo Municipal deliberou, em 22/05/2007, aprovar a proposta n.º 139/07 

de 18/05/2007, no sentido de ser declarado o interesse público municipal da construção 

do equipamento privado “Centro Social Polivalente de Carapelhos e Corticeiro de 

Baixo”, o qual veio dar apoio social em diversas valências primordiais e de vital 

importância para a população servida, como sejam, apoio domiciliário (30 utentes 
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idosos), centro de dia (25 utentes idosos), atividades de tempos livres (40 utentes 

crianças) e creche (33 utentes crianças).-------------------------------------------------------- 

-----Posteriormente, em 27/06/2007, a Assembleia Municipal veio também decidir 

favoravelmente pela declaração do interesse público municipal deste equipamento. ----- 

-----No entanto, pelas razões que abaixo se enumeram, a entidade proprietária deste 

estabelecimento [Associação de Solidariedade Social de Carapelhos e Corticeiro de 

Baixo] decidiu promover a execução de uma ampliação ao edifício existente e destiná-

la a área residencial de idosos.------------------------------------------------------------------- 

-----Com esta ampliação, este equipamento poderá vir a apoiar cerca de 40 utentes 

idosos na sua vertente de centro de dia, incluindo nestes, 15 utentes idosos no lar (5 

quartos individuais e 5 quartos duplos), para além dos restantes acima identificados. 

De acordo com informações prestadas pelos serviços técnicos afetos à então Divisão de 

Gestão Urbanística, a ampliação deste edifício localiza-se – ver Doc. 1 - em área 

abrangida pelo Plano Diretor Municipal [PDM] estando o uso do solo classificado 

como “Espaço Urbano Central” e “Espaço de Ocupação Condicionada”. ---------------- 

-----O projeto de arquitetura – ver Doc. 2 - foi já objeto de pareceres favoráveis de 

todas as entidades exteriores ao Município, nos termos da lei, restando, para a sua 

aprovação, a definição da questão a que se refere a alínea e) do n.º 1 do Art.º41 do 

regulamento do PDM. ----------------------------------------------------------------------------- 

-----Assim, e considerando o exposto pelos requerentes (ver Doc. 3), nomeadamente: --- 

-----Uma parte dos utentes idosos do centro de dia deste estabelecimento não possui 

condições dignas nos locais onde habitam; ----------------------------------------------------- 

-----Não podendo este estabelecimento conceder-lhes [aos idosos] a possibilidade de 

nele pernoitarem, certamente optarão por lares de idosos localizados noutros 

concelhos, e então, longe das suas famílias e dos ambientes em que sempre viveram, 

com todos os inconvenientes que daí advêm; --------------------------------------------------- 

-----Nos últimos anos tem-se verificado o crescimento exponencial da população 

envelhecida do Concelho de Mira, para além do seu isolamento em termos geográficos;  
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-----Verifica-se um deficit deste tipo de equipamentos de apoio social no nosso 

Concelho (os que existem são poucos e estão com uma taxa de ocupação de 100%);----- 

-----Com esta nova valência [lar de idosos] aumentar-se-á o número de postos de 

trabalho;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----E ainda: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O historial desta associação que tem como objetivo prioritário a promoção de 

ações de solidariedade social, designadamente, o desenvolvimento de atividades de 

proteção à infância e juventude, à família e população ativa, aos idosos e pessoas com 

deficiência;------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----E a título complementar, a promoção desportiva, recreativa e cultural da 

população envolvida, o convívio social e a cooperação com outras entidades públicas e 

privadas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Proponho que o Executivo Municipal delibere favoravelmente a declaração do 

interesse público municipal do equipamento “Centro Social Polivalente de Carapelhos 

e Corticeiro de Baixo” com a consideração desta “nova” valência [lar de idosos], 

proposta esta que, depois de aprovada, deverá ser submetida à Assembleia Municipal.”  

-----Mais foi deliberado submeter o assunto à aprovação do Órgão Deliberativo do 

Município nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do nº. 1 do artº. 41º. do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Mira. -------------------------------------------- 

------ DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E 

AMBIENTE------ ---------------------------------------------------------------------------------------------    

-----ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE MIRA------------------------------------- 
----- A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 16/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 07 de janeiro de 2013, no sentido da atribuição 

definitiva do topónimo “Rua das Cavadas”, na localidade de Casal S. Tomé. -------------- 

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

------ E, não havendo mais nada a tratar, pela Srª. Vice-Presidente da Câmara, foi 

declarada encerrada a reunião, sendo 15:45 horas, tendo sido aprovada, por 

unanimidade, a minuta da respetiva ata, nos termos e para os efeitos do disposto no nº. 4 
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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. ------------------------------------------------------ 

 

_______________________________________________ 

 (Vice-Presidente: Sandra Margarida Santos Pereira, Drª.) 

 

________________________________________ 

(secretária: Olívia da Conceição C.P.A. Eulálio) 

 
 
 
 


