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----- Aos treze dias do mês de setembro 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 (que 

tomou posse nesta reunião) drª. Sandra Margarida Santos Pereira, Luis Filipe Cruz 

Barreto, 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 e da 

Divisão de Ordenamento e Ambiente, dr. Ângelo Manuel Morais Lopes. ------------------  

----- APROVAÇÃO DAS ATAS: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Foram postas à aprovação as seguintes atas:  das reuniões ordinárias realizadas em 

28 de junho e 12 de julho de 2012, disponibilizadas na plataforma “Arquivo” em 08 de 

agosto de 2012; da reunião ordinária realizada em 26 de julho, disponibilizada na 

plataforma “Arquivo” em 09 de agosto de 2012 e da reunião ordinária realizada em 09 

de agosto de 2012, disponibilizada na plataforma “Arquivo” em 11 de setembro de 

2012. Ao mesmo tempo, foi dispensada a sua leitura, pelo facto dos respetivos textos 

terem sido disponibilizado na referida plataforma. ---------------------------------------------  

-----As citadas atas foram todas aprovadas por maioria, com uma abstenção por parte do 

sr. vereador João Evangelista Rocha de Almeida. ----------------------------------------------  

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

----- Foi presente o resumo diário da tesouraria n.º 175, de doze de setembro corrente, 

com um saldo orçamental de 503.944,70 € (quinhentos e três mil, novecentos e quarenta 

e quatro euros e setenta cêntimos). ---------------------------------------------------------------  

ATA N.º 16/2012 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA, 

REALIZADA NO DIA 13 DE 

SETEMBRO DE 2012: ----------------------
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----- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------- 

----- O sr. vereador João Evangelista Rocha de Almeida usou da palavra e apresentou a seguinte 

declaração:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- “Entendo ser meu dever, por respeito a todos, população em primeiro lugar e ao dr. 

Manuel Martins particularmente, fazer um breve comentário sobre este caso inédito em Mira. -- 

----- Para mim, nada justifica uma atitude tão drástica e radical pois havia outras formas de 

abandono. Estão consignadas na lei, por exemplo a suspensão do mandato. Ter-se-ia assim 

tempo e tréguas suficientes para melhor ponderação e decisão final, mesmo que ela fosse a 

renúncia ao mandato.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Estas decisões são do foro íntimo de cada um, respeito e mantenho pelo dr. Manuel 

Martins a mesma consideração que sempre tive para com ele. ---------------------------------------- 

----- Não é fácil tomar estas decisões e muito menos nestas alturas. Sete anos de entrega à 

causa pública não são sete dias, e se o dr. Manuel Martins, sacrificou, tal qual “Jacob a 

Labão, pai de serrana bela” sete extensíssimos anos da sua vida e da sua profissão, deveria, 

não digo, servir mais sete anos mas, no mínimo, ter continuado até final do seu mandato quanto 

mais não fosse para que não houvesse álibis ou desculpas de parte a parte, quanto à situação 

real em que se encontra a vida autárquica em Mira. ---------------------------------------------------- 

----- Como disse, respeito a saída, mas não concordo com ela.---------------------------------------- 

----- E não concordo porque tenho outra visão e outra explicação para o que se passou com o 

dr. Manuel Martins.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- É certo que corro o risco de ser injusto na apreciação, mas não posso deixar de manifestar 

a minha interpretação dos factos, na certeza de que em política nada acontece por acaso e de 

que muito do que transparece nada mais é que uma encenação, devidamente estudada, montada 

e concertada, por forma a reduzir ao máximo o impacto que coisas deste género possam 

produzir na opinião pública.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- É de alta relevância perceber-se o quê e o porquê. Ao fim de sete anos e a um ano de 

novas eleições autárquicas, o vice-presidente da câmara e vereador com a responsabilidade em 

setores chave da vida concelhia, como sejam o urbanismo e construção e licenciamentos de 

obras municipais, pura e simplesmente abandona tudo, renunciando ao mandato. ----------------- 
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----- A explicação dada é quanto a mim coxa. As razões agora invocadas seriam muito mais 

substantivas há sete ou há três anos, quando aceitou ser candidato e entrou para o executivo 

que agora abandonou de forma definitiva.---------------------------------------------------------------- 

----- O dr. Manuel Martins, é justo que se lhe reconheça, era instrumentalmente, a pessoa a 

quem mais se pedia e era solicitada a intervenção na gestão municipal. João Semana, na boa 

acessão da palavra, na sua atividade médica…viu-se muitas vezes confrontado com a 

necessidade de usar multifacetadas posições no seu dia a dia de autarca, calando talvez, muitas 

vezes o que lhe ia na alma mais por estratégia e lealdade política. ----------------------------------- 

----- Julgo que tinha gosto em ser autarca, mas sofria por não poder ser o autarca que sonhara. 

----- Para mim, e volto a referir que posso estar a ser injusto, tornou-se claro que o dr. Manuel 

Martins decretou a sua saída na última assembleia municipal, quando, em substituição do sr. 

presidente da câmara, a resposta a uma acutilante intervenção do sr. presidente da junta de 

freguesia dos Carapelhos em que denunciou casos variados de construção ilegal e clandestina 

no concelho, reconheceu a verdade dos factos. ---------------------------------------------------------- 

----- O seu reconhecimento destas ilegalidades, segundo consta, obrigou o próprio presidente 

da assembleia municipal a classificar este facto como muito preocupante. -------------------------- 

----- Daqui resultou uma situação muito complicada para o sr. presidente. Como lidar com o 

facto de um senhor vereador, responsável pelo setor, publicamente aceitar e declarar que há 

ilegalidades e incumprimentos na construção bem como na legalização de obras construídas 

sem que para tal estivessem ou estejam em conformidade com a lei e os regulamentos. ----------- 

----- Não podia manter no pelouro quem publicamente declara e aceita que a lei não está a ser 

cumprida pois, em meu entender, trata-se do reconhecimento do seu fracasso. --------------------- 

----- Independentemente de se entender que se deve proceder de imediato ao apuramento de 

toda a verdade sobre esta questão, para que sejam confrontados todos os que tem 

responsabilidades por este estado de coisas, não nos restam dúvidas que o sr. presidente não 

poderia continuar a manter o mesmo sr. vereador no exercício de funções para as quais, de 

motu próprio e de viva voz, se tinha declarado, perante a assembleia municipal, incapaz de bem 

cumprir a sua tarefa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nada mais restava, portanto, ao Partido Socialista, ao sr. presidente e ao sr. dr. Manuel 

Martins, que esta saída, e porque se trata de um médico, diria cirúrgica. --------------------------- 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

Ata da Reunião de 13/09/12 
Página 4 de 45 

 
 

----- Termino deixando bem claro o respeito e a consideração que nutro pelo sr. dr. Manuel 

Martins como pessoa e médico, que sei são comuns a toda a população Mirense.------------------ 

----- Mira, 13 de setembro de 2012 ------------------------------------------------------------------------ 

----- João Rocha de Almeida” -----------------------------------------------------------------------------------  

-----  O sr. vereador dr. Miguel Grego interveio e disse que a saída do sr. dr. Manuel Martins 

parecia um caso único, “sui generis”, no entanto, só do atual mandato, se bem se recordava, 4 

ou 5 presidentes tinham abandonado o cargo, assim como mais de duas dezenas de vereadores, 

em permanência de funções; que, não tinha feito nenhum estudo mas só na região, era do seu 

conhecimento que existiam presidentes e vice-presidentes que não tinham concluído o mandato. 

Quanto ao dr. Martins, disse que quem o conhecia sabia bem que quando estava a exercer o 

fazia na plenitude, ao contrário de outros que no passado tinham feito cenários e tinham ficado 

agarrados ao lugar, designadamente alguns vereadores que tinham dito que tinham que deixar os 

pelouros par irem para a escola, mantendo-se, no entanto, a meio tempo para não parecer mal 

em altura de eleições; que, não era assim que o PS fazia, ou exerciam em pleno ou não 

exerciam, não se faziam encenações para enganar as pessoas. Rejeitou o cenário e a mensagem 

que tinham tentado passar, de que o dr. Martins teria “guerreado” com ele ou com o sr. 

presidente da câmara e lamentou a intervenção feita na assembleia municipal pelo sr. presidente 

da junta de freguesia de Carapelhos. Disse que o sr. dr. Manuel Martins tinha tido uma atitude 

digna, porquanto tinha assumido até ao final e tinha deixado o seu cunho bem vincado e os 

últimos ofícios que tinha assinado eram precisamente relativos ao processo que tinha sido posto 

em causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Terminou a sua intervenção a dizer que a atitude do dr. Martins tinha sido a mais correta e 

também ele não concordava com situações periclitantes e no dia em que viesse a ter algum 

motivo pessoal, profissional ou outro, não pediria a suspensão do cargo à espera de se 

recompor, de imediato daria o lugar a outro elemento que fizesse igual ou melhor do que ele.----  

----- O sr. vereador Rocha de Almeida interveio o disse que tinha feito uma declaração pública e 

política e, por isso, a tinha feito no “período de antes da ordem do dia”, na qual tinha afirmado e 

repetia, que corria o risco de estar a ser injusto; que existia muita “espuma”, muita “névoa” à 

volta do assunto e isso não aproveitava a ninguém e daí que sugerisse que fosse averiguado 

pelos serviços competentes. Reafirmou o respeito e a consideração que tinha pelo dr. Manuel 

Martins, disse que sempre o tinha afirmado publicamente, realçando, sobretudo, o seu lado 
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humano com que tratava as populações. Disse que tinha tentado encontrar um motivo que 

justificasse a atitude tão drástica do dr. Martins e não tinha vislumbrado nada, a não ser aquele 

“quid pro quo” gerado na assembleia municipal que pudesse ter vindo a resultar na opção por 

ele tomada. Quis deixar claro que aquela tinha sido uma posição política que tinha tomado, pese 

embora corresse o risco de ser injusto.-------------------------------------------------------------------------  

-----  O sr. vereador dr. Miguel questionou o facto de haver “espuma” à volta de um assunto 

marginal e não haver à volta de um assunto fulcral e conjeturou que isso se devia, quiçá, ao 

facto de alguns estarem enrolados na marola . ---------------------------------------------------------------  

----- Seguiu-se a intervenção do sr. vereador Filipe Barreto que começou por dizer que 

subscrevia integralmente a declaração apresentada pelo sr. vereador Rocha de Almeida, uma vez 

que concordava totalmente com o seu conteúdo. ------------------------------------------------------------  

----- Reportou-se, depois, à obra do campo de tiro e questionou se tinha havido algum 

desenvolvimento, se os pagamentos em atraso estavam regularizados ou não, se a obra estava 

em andamento, etc. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O sr. vereador dr. Miguel informou que tinha havido uma reunião na CCDR em que tinha 

ficado claro que a obra do campo de tiro era uma obra que não iria cair, já que tinha mais de 

50% de execução, no entanto teria que ser lançado um concurso específico, uma vez que não 

estava contemplado no POVT. Entretanto, tinha havido alteração a nível da presidência da 

CCDR e tinham sido dadas indicações de que apenas no final do mês de setembro seria lançado 

o concurso, uma vez que a reprogramação do “QREN” e do “Mais Centro – Programa 

Operacional Regional do Centro” estaria atrasada, fruto de algumas mudanças estruturais que 

tinham ocorrido, pelo que se aguardava, a todo o momento, que fosse publicado o aviso de 

abertura de concurso para que se pudesse apresentar a candidatura. ------------------------------------  

-----  Quanto a pagamentos ao empreiteiro, informou que já tinha sido paga uma parte e existia 

um plano de pagamentos já aprovado pela câmara municipal, estando claramente elencadas as 

datas e timings de pagamento, de acordo com a Lei dos compromissos. No entanto, não iriam 

ser reiniciadas as obras sem que a candidatura estivesse aprovada, pela simples razão de que o 

que faltava fazer levaria dois ou três meses a concluir e não se podia correr o risco de se 

concluir os trabalhos fisicamente sem que a candidatura estivesse aprovada, pois aí perder-se-ia 

o financiamento, pelo que só se poderia avançar com a obra no dia em que a candidatura 

estivesse submetida. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- O sr. presidente da câmara usou também da palavra para lamentar a “história” que estava a 

ser criada à volta do pedido de renúncia apresentado pelo sr. dr. Manuel Martins e pelo facto da 

mesma estar naquele momento a ser dissecada com o fim meramente político, no sentido de 

aproveitamento. Disse que, durante sete anos, o sr. dr. Manuel Martins nunca tinha sido alvo de 

tanta avaliação, era preciso que tivesse apresentado renúncia ao cargo, por motivos pessoais e 

profisionais, para levar tantos epítetos, tantos elogios e tantas críticas e pseudo-críticas. 

Lamentou profundamente a intervenção sobre o assunto e algumas questões plasmadas na 

intervenção do sr. vereador Rocha de Almeida. Disse que era homem com grande 

responsabilidade enquanto autarca, tinha sido presidente da câmara e também no seu tempo 

tinham acontecido daquelas coisas e tinha sabido resolvê-las e bem. Agora, numa intervenção 

infeliz, tinha-se aproveitado de uma intervenção do sr. deputado e presidente da junta de 

freguesia de Carapelhos, sr. Gabriel Pinho, para tentar criar uma situação que o dr. Manuel 

Martins, enquanto vice-presidente da câmara, teria “metido o pé na argola” e teria sido a causa 

da sua renúncia. Disse que aquilo era um aproveitamento político que não dava em nada, porque 

não era verdade e quando assim era as coisas não tinham fundamento. Lamentou profundamente 

que tivesse havido essa tentativa ali na reunião de câmara, quando na verdade se atravessavam 

momentos de grande dificuldade e as atenções deviam ser concentradas naquilo que realmente 

se estava a passar no país e na atuação desastrosa do atual governo, com medidas que muito 

afetavam o poder local e os cidadão em geral, atacando os desprotegidos. Lamentou que não 

houvesse uma palavra nesse sentido e que se tentasse ali aproveitar uma situação, que não devia 

ser aproveitada, embora pudesse ser questionada, sobretudo aproveitada de uma intervenção do 

deputado Gabriel Pinho na assembleia municipal, quando todos sabiam muito bem como o 

referido deputado atuava naquelas questões, levantando até questões em tribunal em que ele 

próprio e colegas seus tinham sido constituídos arguidos e que tinham dado o resultado que 

todos conheciam. Mais uma vez, lamentou a postura de um elemento do executivo, vereador da 

oposição, que tinha tido grandes responsabilidades enquanto presidente da câmara, por ter lido e 

subscrito tal intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- No tocante à questão da obra do campo de tiro a que tinha aludido o sr. vereador Filipe 

Barreto, lamentou que a câmara municipal continuasse a ter muitos processos “embrulhados”, 

sendo a obra do campo de tiro um deles, fruto de promessa feita pelo governo para depois não 

cumprir junto do poder local, nas obras e infra-estruturas que tinham sido uma conquista desse 
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mesmo poder local. Também lembrou um outro processo que decorria já há muitos anos, que 

era o caso da “Mirinveste” que se arrastava já há muitos anos e carecia de ser resolvido e melhor 

seria que não fossem criados outros casos que apenas contribuíam para o gasto de todas as 

energias e a nada conduziam, eram apenas “tiros nos pés”. -----------------------------------------------  

----- Por fim, disse que não existia nenhum caso com a saída do dr. Manuel Martins, que as 

coisas eram bem claras, que tinha sido o primeiro a lastimar-se pela sua saída e lamentou mais 

uma vez que a figura do dr. Manuel Martins tivesse sido mais abordada naquela reunião do que 

durante sete anos em que tinha estado ao serviço do concelho e ninguém se tinha lembrado do 

bem que tinha feito.------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O sr. vereador João Rocha de Almeida solicitou a palavra ao sr. presidente da câmara e 

este disse que tinha dado a oportunidade de todos falaram, que a todos tinha ouvido mas que 

tinha dado por terminado aquele ponto da reunião. ---------------------------------------------------------  

-----  O sr. vereador solicitou autorização para falar e para apresentar a defesa da sua honra, caso 

contrário, ausentar-se-ia da reunião.----------------------------------------------------------------------------  

----- O sr. presidente da câmara respondeu que se o sr. vereador queria sair a porta estava aberta.  

----- O sr. vereador, apelou uma vez mais à defesa da honra, afirmou ser um direito seu, o sr. 

presidente da câmara assentiu e deu-lhe a palavra.----------------------------------------------------------  

----- Assim, o sr. vereador Rocha de Almeida disse que se sentia profundamente magoado com 

o modo como o sr. presidente se tinha dirigido à sua intervenção. Disse que tinha feito aquela 

intervenção no uso do seu legítimo direito e tinha feito a sua leitura da saída do sr. vice-

presidente da câmara. Repetiu que poderia estar a ser injusto com a apreciação que tinha feito, 

mas não tinha sido dada qualquer informação relativamente ao pedido de renúncia apresentado e 

tinham todo o direito a refletir e a pensar.---------------------------------------------------------------------  

----- O sr. presidente da câmara, terminado o “período de antes da ordem do dia”, nos termos 

das disposições conjugadas do nº. 3, do artº. 60º. com os nºs. 6 e 7 do artº. 76º., ambos da Lei nº. 

169/99, de 18 de setembro, na redacção da lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, verificou a 

identidade e legitimidade da srª. D. Sandra Cristina Tomásio Reverendo, portadora do bilhete de 

identidade nº. 10308248, emitido em 12 de dezembro de 2006, pelo SIC de Coimbra, residente 

na Rua da Baliza, nº. 13, na localidade da Presa, freguesia e concelho de Mira, eleita pela lista 

do Partido Socialista às Eleições Autárquicas, realizadas em 11 de outubro de 2009, em 

cumprimento da Lei Orgânica nº. 1/2001, de 14 de agosto e nos termos do artº. 76º. e nº. 
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1 do artº. 79º. da referida Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na atual redação e 

conforme ata de apuramento geral de 13 de outubro de 2009. -------------------------------------  

-----A mesma foi investida nas suas funções como vereadora, após o que prestou o 

devido juramento legal, passando de imediato a integrar o executivo municipal e a 

participar na presente reunião de câmara. --------------------------------------------------------  

-----O sr. vereador Filipe Barreto cumprimentou e felicitou a nova vereadora e, em seu 

nome pessoal e também dos vereadores do PSD, desejou-lhe as maiores felicidades, um 

bom trabalho e disse que esperava que o ano corresse com proveito para o concelho, em 

termos de decisões tomadas. Realçou ainda o facto do executivo ser agora formado por 

mais uma senhora, o que seria certamente uma mais-valia, nos tempos que corriam, de 

tanta dificuldade e carências sobretudo a nível social. -----------------------------------------  

-----Igualmente, o sr. vereador dr. Miguel Grego, deu as boas-vindas à nova vereadora, 

a qual, das várias intervenções públicas que tinha feito, quer a nível político, quer a 

nível associativo, tinha demonstrado uma grande capacidade para gerar consensos, para 

além de que era de uma área que poderia vir a prestar uma grande ajuda. ------------------  

-----O sr. vereador prof. Saul Rico deu igualmente as boas-vindas à srª. vereadora. ------  

-----A srª. vereador drª. Sandra Pereira secundou as intervenções anteriores e disse que 

já a conhecia há muitos anos, que tinham sido colegas de escola e era sempre um prazer 

ter mais um elemento feminino a fazer parte do executivo. -----------------------------------  

-----O sr. vereador Rocha de Almeida também registou com satisfação a vinda da srª. 

vereadora Sandra Reverendo e realçou que a presença de uma mulher era sempre muito 

importante em tudo o que fosse centro de decisão. ---------------------------------------------  

-----Disse que, sem desprimor para o dr. Manuel Martins, pessoa que muito considerava 

e tinha muita mágoa que tivesse saído, se sentia de alguma forma compensado com a 

vinda da srª. vereadora Sandra.---------------------------------------------------------------------  

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

----- CONHECIMENTO DA RENÚNCIA DE MANDATO DE VEREADOR E PREENCHIMENTO DA 

VAGA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- A câmara municipal tomou conhecimento do pedido de renúncia, por motivos 

pessoais, apresentado nos termos do artº. 76º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na 

redação da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, pelo sr. dr. Manuel de Jesus Martins, em 

20 de Agosto de 2012, com efeitos reportados a 01 de setembro de 2012.------------------  

----- O sr. presidente interveio e lamentou que não se tivesse aguardado pela 

apresentação deste ponto da ordem de trabalhos para todo o executivo ser informado, 

pese embora, pudesse aceitar que se dissesse que o presidente da câmara podia ter 

reunido os vereadores para lhes explicar a saída do sr. vice-presidente, essa seria uma 

postura diferente que, se calhar, assumiria com humildade desde a primeira hora, no 

entanto, também tinha para dizer que, assim que o sr. dr. Manuel Martins tinha 

apresentado a sua carta de renúncia, imediatamente tinha começado a receber 

telefonemas da imprensa e tinha sido apanhado, perante a tal situação de tentativa de 

aproveitamento político, pela negativa, para mais num período complicado como era a 

época balnear, em tempo de contratempos vários e da asfixia que todos estavam a viver, 

perante as políticas do atual governo. -------------------------------------------------------------  

-----Lamentou que se tivesse aproveitado o “período de antes da ordem do dia”, 

sabendo que o assunto constava da ordem de trabalhos, em que teria a oportunidade de 

explicar as coisas ao executivo. --------------------------------------------------------------------  

----- Informou, então, que o dr. Manuel Martins de há muito lhe tinha manifestado as 

suas preocupações, derivadas do facto de estar a perder verbas, que andava preocupado 

com a sua vida pessoal e profissional, que andava cansado e precisava de resolver a sua 

vida, até porque as próprias leis estavam complicadas e depois de ter conversado com 

ele, longamente, tinha apresentado a sua carta de renúncia. -----------------------------------  

-----Disse que, logo de imediato, tinha sido abordado pela imprensa e que tinha emitido 

um comunicado, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------  

-----“ O dr. Manuel Martins, vereador da câmara municipal, da qual sou presidente, 

comunicou-me que era sua intenção interromper o seu mandato na autarquia, para a 

qual havia sido eleito nas últimas eleições autárquicas, invocando motivos pessoais e 
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profissionais. Naturalmente que, insistentemente, tentei demovê-lo dessa sua opção, 

atendendo à complicada situação que atravessamos, sentimos diariamente os efeitos 

dos cortes brutais que nos são impostos pelo Estado e as leis injustas que amordaçam a 

ação da autarquia. Perante tantos contratempos, o desempenho dos autarcas é cada 

vez mais exigente, levando a um desgaste e a uma responsabilidade pessoal sem 

precedentes. Todos somos poucos para enfrentar a difícil tarefa da câmara municipal, 

daí ter solicitado ao dr. Manuel Martins que fizesse mais um esforço e terminasse o 

mandato para o qual foi eleito. Contudo, acabei por compreender as razões de ordem 

profissional e pessoal invocadas, particularmente o seu desejo de regressar à sua vida 

profissional como médico e a sua preocupação perante as novas disposições legais 

impostas também aos profissionais da medicina, para os quais não se auguram bons 

tempos. Agradeço publicamente ao dr. Manuel Martins o trabalho desenvolvido e o 

inestimável contributo que dedicou ao concelho. A sua saída vai exigir ainda mais de 

todo o executivo nas tarefas que temos pela frente. Tudo continuaremos a fazer para 

que o nosso concelho seja defendido dos inúmeros imprevistos perigos que nos 

espreitam. Mira irá continuar a apresentar bons resultados como tem sido apanágio 

nos últimos anos. Os Mirenses podem continuar a contar com a câmara municipal. Em 

meu nome pessoal e em nome do executivo desejo ao dr. Manuel Martins  as melhores 

felicidades para a sua vida pessoal e profissional. Tenho a certeza que continua a 

servir os ideais que abraçamos e também sabemos que a medicina necessita cada vez 

mais de bons e convictos profissionais. Para o dr. Manuel Martins e a sua família, o 

meu reconhecimento. Sei por experiência própria que não é fácil. Presto-lhe, pois, a 

minha sincera homenagem, em nome de todo o executivo.”-----------------------------------  

-----O sr. vereador Filipe Barreto interveio e disse que estava desiludido pela forma 

como estava a tomar conhecimento do assunto, por dois aspetos: primeiro, porque não 

tinha tido qualquer documento escrito sobre a tomada de conhecimento do assunto em 

questão, ao contrário de outras tomadas de conhecimento constantes da agenda de 

trabalhos da reunião, todas elas documentadas com propostas do sr. presidente da 
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câmara, vertidas em formato de papel; segundo, lamentou o desrespeito que se tinha 

assistido ali naquela reunião pela função do exercício de vereador, uma vez que tinha 

acabado de saber que a comunicação social tinha recebido uma explicação antes ainda 

dos vereadores. Disse que não estava disposto a discutir os argumentos que tinham 

levado à saída do sr. dr. Manuel Martins, assistia-lhe o direito como a qualquer cidadão 

de fazer a sua análise sobre o assunto e tinham-na feito, mas não esperava que viesse a 

assistir naquela reunião a algo que, para si, era inédito e esperava que aquele episódio 

não viesse a repetir-se futuramente. ---------------------------------------------------------------  

-----O sr. vereador dr. Miguel Grego, a propósito da renúncia do dr. Martins, disse que 

tinha aprendido a conhecê-lo ao longo de sete anos, era uma pessoa de uma geração 

diferente da sua, nem sequer privavam muito, tinha tido oportunidade de o conhecer na 

câmara municipal como autarca e também como homem. Informou que tinha estado de 

férias e que no domingo tinha recebido um “sms” a convocar para reunião na segunda 

feira para distribuição dos pelouros que estavam atribuídos ao dr. Martins. ----------------  

-----Quanto à atitude do sr. presidente, disse que concordava com ela e que tinha sido 

feito o que deveria ser feito, até porque o assunto rapidamente tinha sido divulgado 

através das redes sociais.----------------------------------------------------------------------------  

-----Mais disse que, ao contrário daquilo que era afirmado, que o dr. Martins tinha 

“batido com a porta”, ele vinha à câmara quase todos os dias, ajudar a resolver situações 

e tinha o seu gabinete ainda intacto, como poderia ser facilmente comprovado.-----------  

-----Afirmou veementemente que tinha aprendido muito com o dr. Martins, não só 

como autarca mas também e sobretudo como homem, por isso ali deixava o seu 

testemunho e o seu agradecimento pessoal, até porque seria sempre um marco que 

ficaria na sua formação pessoal. -------------------------------------------------------------------  

----- DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE MIRA NA COMISSÃO DE 

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO - VEREADORA SANDRA PEREIRA: ----------- 

-----  A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 221/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 07 de Setembro corrente, no sentido de ser ratificado o 

despacho  de designação da srª. vereadora drª. Sandra Margarida Santos Pereira, 
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vereadora a tempo inteiro, com competências delegadas em matéria de ação social, 

como representante do município de Mira na Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens em Perigo, a funcionar na modalidade alargada e modalidade restrita, ao abrigo 

do disposto no nº. 2 do artº. 2º. do D.L. nº. 332-B/2000, de 30 de dezembro. --------------  

----- CONHECIMENTO E DIVULGAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL 2011: ------------------------------- 

-----  A câmara municipal tomou conhecimento, em cumprimento do disposto nos 

artigos 3º. e 4º. do D.L. nº. 190/96, de 09 de outubro, da proposta nº. 222/2012, do sr. 

presidente da câmara, de 05 de setembro de 2012, contendo anexo o “Balanço Social 

2011”, o qual se encontra apenso à presente ata, dela fazendo parte integrante. -----------  

-----Mais foi deliberado remeter o referido documento ao órgão deliberativo do 

município, para conhecimento, em cumprimento do disposto nos artigos 3º. e 4º. do 

D.L. nº. 190/96, de 09 de outubro.-----------------------------------------------------------------  

-----Foi ainda deliberado promover a respetiva divulgação no sítio do município. --------  

----- RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO DE MIRA - PROCESSO 

N.º 01/2011 REQUERENTE: IDALINA AUGUSTA TARELHO:------------------------------------------- 

-----  A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 223/2012, 

do sr. presidente da câmara, do seguinte teor: ---------------------------------------------------  

-----“Em 26/01/2011 deu entrada nos serviços do Município, um pedido da Sr.ª Idalina 

Augusta Tarelho representada pelo advogado Dr. Paulo Teixeira, registado sob o nº 

461 relativo ao pagamento de indemnização no valor total de 2.424, 75€ (dois mil 

quatrocentos e vinte e quatro euros e setenta e cinco cêntimos) devido a uma queda de 

bicicleta (velocípede sem motor) alegadamente causada por muitos buracos que se 

encontravam abertos na via e que se destinavam à colocação de tampas de saneamento, 

em 1 de Setembro de 2010, na localidade de Cabeço redondo pequeno, à entrada dos 

Leitões.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Após análise do processo pelos Serviços de Obras Municipais e Administrativos e 

Jurídicos verificou-se, que era necessário recolher elementos de prova adicionais 

necessários à plena apreciação do mesmo. ------------------------------------------------------  
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-----Assim, para o apuramento da responsabilidade civil do Município e do 

consequente dever de indemnizar a lesada, dos danos alegadamente causados, foi 

solicitado à requerente elementos e documentos de prova, os quais só foram entregues 

em 15 de Novembro de 2011.-----------------------------------------------------------------------  

-----Uma das testemunhas foi ouvida em 14 de Março de 2012 e a requerente por 

vontade própria foi ouvida no dia 7 de Agosto por se encontrar ausente no estrangeiro 

(França), não se fazendo acompanhar de advogado. ------------------------------------------  

-----A responsabilidade aqui referida integra-se no âmbito da responsabilidade civil 

extracontratual, isto é, a obrigação que recai sobre uma entidade envolvida em 

actividade de natureza pública que tiver causado prejuízos aos particulares (fora do 

contexto de uma relação contratual, evidentemente). ------------------------------------------  

-----O que está em causa é a ideia fundamental de que nada do que acontece em nome 

do Estado e demais Entidades Públicas e no suposto interesse da colectividade, 

mediante as acções ou omissões das suas instituições, pode ser imune ao dever de 

reparar os danos provocados aos particulares. Em concreto, para que haja lugar à 

assumpção do dever de pagamento de uma indemnização é necessário o preenchimento 

dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual do Município, definidos pela 

Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, na actual redacção. -------------------------------------  

-----Conforme informação prestada pela DAJ de 7 de Setembro de 2012 encontram-se 

preenchidos, no caso concreto, os pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual susceptíveis de imputar à Câmara Municipal a assumpção do 

pagamento de indemnização pelos danos patrimoniais provocados na lesada conforme 

documentos justificativos juntos ao processo no valor de 1.893.45€ (mil oitocentos e 

noventa e três euros e quarenta e cinco cêntimos) ficando por provar os lucros 

cessantes que deixou de auferir enquanto esteve a recuperar da queda por ausência de 

prova documental. -----------------------------------------------------------------------------------  
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-----Importa esclarecer segundo orientação da Doutrina “na tipologia dos danos que 

tradicionalmente podem ser considerados no domínio da obrigação de indemnizar, 

distinguem-se, desde logo, os danos patrimoniais e os danos não patrimoniais. ----------  

-----Danos patrimoniais - O dano patrimonial é o reflexo da dano real no património 

do lesado, ou seja, são os prejuízos susceptíveis de avaliação pecuniária e que podem 

ser reparados ou indemnizados, se não directamente (mediante restauração natural ou 

reconstituição específica da situação anterior à lesão), pelo menos indirectamente (por 

meio de equivalente ou indemnização pecuniária).---------------------------------------------  

-----De acordo com o artigo 564.º do Código Civil, os danos patrimoniais integram: o 

dano emergente que “compreende o prejuízo causado nos bens ou direitos já existentes 

na titularidade do lesado à data da lesão, ou seja, inclui os prejuízos directos (que 

correspondem à perda, destruição ou danificação de um bem) e as despesas 

necessárias ou imediatas (que se referem ao custo de prestação dos serviços alheios 

necessários quer para a prestação de auxilio ou assistência, quer para a eliminação de 

aspectos colaterais) decorrentes do acto ilícito4; o lucro cessante que “abrange os 

benefícios que o lesado deixou de obter por causa do facto ilícito”, as vantagens que 

segundo o curso normal das coisas ou de harmonia com as circunstâncias especiais do 

caso, o lesado teria obtido, não fora o acto lesivo, isto é, incluem os benefícios que o 

lesado deixou de obter por causa do facto ilícito, as vantagens que segundo o curso 

normal das coisa e de harmonia com as circunstâncias especiais do caso, o lesado teria 

obtido, não fora o acto lesivo, isto é incluem os beneficio que o lesado deixou de obter 

em consequência do facto danoso, mas que ainda não tinha direito à data da lesão e o 

dano futuro desde que previsível.------------------------------------------------------------------  

-----Danos não patrimoniais - Os danos não patrimoniais são aqueles que não sendo 

susceptíveis de avaliação pecuniária, podem ocasionar uma compensação. Nestes 

danos, não há rigorosamente uma indemnização, mas fala-se, geralmente, em 

compensação ou reparação. Compreende nomeadamente, o quantum doloris, o dano 

estético e o prejuízo de afirmação pessoal, que são objecto de uma indemnização (ou 
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melhor, compensação) em função da descrição feita pelos médicos e tendo em conta os 

precedentes jurisprudenciais. São apenas reparados quando a sua gravidade assim o 

sugira, sendo, aqui, o princípio da reparação integral limitado pela gravidade do 

dano”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Segundo a Jurisprudência:--------------------------------------------------------------------  

-----I- A compensação por danos não patrimoniais visa facultar ao lesado uma 

importância em dinheiro que seja adequada a propiciar alegrias, satisfações e bem 

estar que lhe apaguem da memória o sofrimento físico ou moral, a dor espiritual e 

física, a vergonha que lhe foi provocada pelo evento danoso, quer seja passado, 

presente ou mesmo futuro. -------------------------------------------------------------------------  

-----II - A satisfação ou compensação dos danos não patrimoniais não é uma 

verdadeira indemnização, no sentido de um valor que reponha as coisas no seu estado 

anterior à lesão, antes visa proporcionar ao lesado situações ou momentos de prazer 

ou de alegria, bastantes para neutralizar, na medida do possível, a intensidade da dor 

pessoal sofrida. --------------------------------------------------------------------------------------  

-----III - A reparação judicial dos danos não patrimoniais, ou seja, o montante 

indemnizatório ao ser fixado equitativamente, deverá ter em consideração, as 

circunstâncias apontadas no artigo 496º, nº 3 do Código Civil, e deve aproximar-se, 

quanto possível, dos padrões seguidos pela jurisprudência tendo em conta as flutuações 

da moeda e deve ser actual, aplicando-se aqui igualmente a regra do artigo 566º do C. 

Civil, que manda atender à data mais recente em que o facto é apreciado pelo tribunal   

-----Assim propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de deferir parte da 

pretensão formulada pela requerente, Idalina Augusta Tarelho, residente em França, 

relativa aos danos patrimoniais derivados de uma queda de bicicleta (velocípede sem 

motor) causada pelos muitos buracos que se encontravam abertos na via e que se 

destinavam à colocação de tampas de saneamento, em 1 de Setembro de 2010, na 

localidade de Cabeço redondo pequeno, à entrada dos Leitões, no valor total 1.893.45€ 

(mil oitocentos e noventa e três euros e quarenta e cinco cêntimos) em virtude de se 
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encontrarem preenchidos, no caso concreto, os pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual susceptíveis de imputar à Câmara Municipal a assumpção do 

pagamento de indemnização, reitera-se, referente a danos patrimoniais, ficando por 

provar os lucros cessantes e danos não patrimoniais que deixou de auferir enquanto 

esteve a recuperar da queda por ausência de prova documental. ----------------------------  

-----Mais se informa que em 10 de Setembro de 2012, a lesada Sr.ª Idalina Augusta 

Tarenta acompanhada do seu irmão, o Sr. Eugénio Tarelho, presente na qualidade de 

testemunha, foi notificada pessoalmente do valor apurado e da prova documental 

acareada para o processo, foi ainda informada que poderia exercer o seu direito de 

audiência prévia, se não concordasse com o valor atribuído. A mesma concordou com o 

valor atribuído e prescindiu do exercício da audiência prévia conforme faculdade 

prescrita na alínea a) do nº 2 do artigo 103º do C.P.A. (doc. em anexo).” -----------------  

----- APROVAÇÃO DE REGRAS DE HASTA PÚBLICA PARA A ALIENAÇÃO DE TERRENO SITO 

NA FREGUESIA DE MIRA:---------------------------------------------------------------------------------- 

-----  A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 224/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 10 de setembro de 2012, no sentido de ser autorizada a 

alienação de prédio misto, sito na rua António José de Almeida/Quintais ou Outeiros, da 

freguesia de Mira, propriedade do município, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Mira, sob o nº. 8724, com a área de 2.071,50 m2, mediante recurso à hasta 

pública, com o valor base de 52.183,15 € (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e três 

euros e quinze cêntimos), mediante recurso à hasta pública. ----------------------------------  

-----Mais foi deliberado aprovar as regras da referida hasta pública, as quais se 

encontram anexas à presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como aprovar a  

seguinte constituição do júri: vereador dr. Miguel Grego, que presidirá à praça; engº. 

Rui Silva e arqº. Hélder Marçal, que exercerá as funções de secretário.---------------------  

-----O sr. vereador Filipe Barreto disse que esta altura não seria a melhor para a câmara 

municipal proceder à venda do imóvel, embora pudesse alienar património para investir 

noutra área; que, essa era apenas uma opção de gestão, mas se calhar no momento atual 
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iria ser difícil alcançar os valores pretendidos, todavia esperava que sim, que se 

conseguisse vender o terreno pelo valor desejado. ----------------------------------------------   

----- APROVAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL: -------------------------------------------------------- 

-----  A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 225/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 05 de setembro de 2012, no sentido de  ser aprovada a 

1ª. alteração ao Regulamento de Organização e Funcionamento do Mercado Municipal, 

ao abrigo das disposições conjugadas previstas no artº. 241º. da Constituição da 

República Portuguesa, nas alíneas e) do artº. 16º. da Lei nº. 159/99, de 14 de setembro e 

alínea a) do nº. 7 do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação.  

-----O referido regulamento encontra-se anexo à presente ata, dela fazendo parte 

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

-----Mais foi deliberado submeter a referida alteração à aprovação da assembleia 

municipal, nos termos da alínea a) do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na 

sua atual redação. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- TOMADA DE CONHECIMENTO - REGULAMENTO INTERNO DO PARQUE DE CAMPISMO 

E CARAVANISMO DA ORBITUR: -------------------------------------------------------------------------- 

-----  A câmara municipal tomou conhecimento, ao abrigo do disposto no nº. 1 do artº. 

25º. da Portaria º. 1320/2008, de 17 de novembro, da proposta nº. 226/2012, do sr. 

presidente da câmara, de 05 de Setembro de 2012, contendo o Regulamento Interno do 

Parque de Campismo e Caravanismo da Orbitur, o qual se encontra anexo à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. -----------------------------------------------------------------  

----- RATIFICAÇÃO – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 

ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS MIRENSE: --------------------------------------------------------------------- 

-----  A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 227/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 04 de setembro de 2012, no sentido da ratificação do 

protocolo celebrado entre o município de Mira e a Associação de Idosos Mirense, ao 

abrigo das disposições conjugadas previstas no nº. 3 do artº. 68º., na alínea b) do nº. 4 

do artº. 64º. e  do artº. 67º., todos da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na atual redação, 
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no âmbito da candidatura daquela instituição ao programa PRODER (subprograma 

LEADER – medida 3.2.2 – serviços básicos à população rural), tendo como objetivo a 

melhoria da qualidade de vida da população idosa do concelho. -----------------------------  

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

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

----- ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO INCUBADORA DO BEIRA ATLÂNTICO PARQUE 

POR CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES: ----------------------------------------------------------------------- 

-----  A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 228/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 10 de setembro de 2012, no sentido de  ser ratificado o 

despacho por si proferido em 06 do mesmo mês, relativo à atribuição de um apoio à 

Associação Incubadora do Beira Atlântico Parque, no montante de 5.000,00 € (cinco 

mil euros), destinado a fazer face a despesas inerentes a cedência de instalações para 

realização de ações de formação promovidas em conjunto pela autarquia, a CIM-BM e 

ainda pela UAC.--------------------------------------------------------------------------------------  

----- Na presente deliberação não interveio o sr. vereador dr. Luis Miguel Grego, em 

cumprimento do disposto no nº. 6 do artº. 90º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na 

atual redação, conjugado com as disposições do artº. 44º. do Código do Procedimento 

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

----- DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA À PROPOSTA DA ASSEMBLEIA-

GERAL EXTRAORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO DA INCUBADORA DO BEIRA ATLÂNTICO PARQUE - 

AIBAP VISANDO A APRESENTAÇÃO À INSOLVÊNCIA: ------------------------------------------------ 

-----  A câmara municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores 

vereadores João Rocha de Almeida e Luis Filipe Barreto e quatro votos a favor, do sr. 

presidente da câmara, dr. João Reigota e senhores vereadores Sandra Reverendo, drª. 

Sandra Pereira e prof. Saul Rico, aprovar a proposta nº 229/2012, do sr. presidente da 

câmara, de 10 de setembro de 2012, do seguinte teor: -----------------------------------------  

-----“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------  

-----1 - A Associação da Incubadora do Beira Atlântico Parque (AIBAP) é uma 

associação sem fins lucrativos, constituída por escritura pública a 15 de Novembro de 
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2002, cujos estatutos foram publicados no Diário da República nº 16 III Série em 20 de 

Janeiro de 3003, tendo como associados iniciais a Associação do Beira Atlântico 

Parque (ABAP - Cantanhede) a Câmara Municipal de Mira (CMM) a Universidade de 

Aveiro (UA), a Caixa de Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira (CCACM), a 

A.I.B.I.L.I. e a Escola Técnico Profissional de Cantanhede (ETPC); e inseriu-se na 

lógica de desenvolvimento sub-regional definida para o território delimitado pelas 

cidades de Coimbra, Figueira da Foz e Aveiro.-------------------------------------------------  

-----2 - A AIBAP tem por objecto social apoiar a criação e/ou o desenvolvimento de 

ideias ou projectos empresariais visando a criação de empresas inovadoras de base 

tecnológica em sectores como os novos materiais, a biotecnologia, as tecnologias de 

informação e multimédia, electrónica, telecomunicações, nanotecnologia, tecnologias 

alimentares, mar, energias renováveis e outros, susceptíveis de desenvolvimento 

competitivo no mercado global; ------------------------------------------------------------------  

-----AIBAP, é uma pessoa colectiva de direito privado quase integralmente constituída 

por participações públicas e privadas de natureza privada, com o número de 

identificação de pessoa colectiva 506.297.373, personalidade jurídica e dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme resulta dos seus 

estatutos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----3 - Por deliberação da Câmara e Assembleia Municipal respectivamente de 28 de 

Janeiro de 2010, 23 de Fevereiro de 2012 e 26 de Abril (ambas as deliberações da 

Assembleia) foi autorizada uma alteração aos estatutos, bem como a cedência (troca) 

de participações sociais, visando o aumento da participação social do Município de 

Mira na Associação, que passou a deter 98% do património associativo.------------------  

-----4 – O património associativo da Associação é o constante do balancete enviado em 

anexo página 4/6. -----------------------------------------------------------------------------------  

-----5 – Associação no seu início teve como finalidade primordial a realização e 

coordenação de todos os actos necessários à construção da Incubadora de empresas 

em Mira, edifício de que é a única proprietária; -----------------------------------------------  
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-----6 - A actividade desenvolvida pela AIBAP não pode ser assegurada pelos serviços 

camarários, que não dispõem dos meios humanos e técnicos necessários à continuação 

da exploração e gestão daquele equipamento colectivo, dando seguimento à exploração 

das actividades que têm lugar na Incubadora. --------------------------------------------------  

-----7 – Mesmo de acordo com o novo regime das empresas do sector empresarial local 

publicado pela Lei n.º 50/2012 de 31 de Agosto, as empresas locais têm 

obrigatoriamente como objecto social a exploração de actividades de interesse geral, a 

promoção do desenvolvimento local e regional e a gestão de concessões, sendo 

proibida a criação de empresas para o desenvolvimento de actividades de natureza 

exclusivamente administrativa ou de intuito predominantemente mercantil, vide artigo 

20º do citado diploma. ------------------------------------------------------------------------------  

-----8 – Em termos legais, a gestão da Associação deve visar a satisfação das 

necessidades de interesse geral, a promoção do desenvolvimento local, assegurando a 

sua viabilidade económica e equilíbrio financeiro;---------------------------------------------  

-----9 – Desde a sua constituição que a associação teve grandes dificuldades em 

subsistir autonomamente sendo as receitas próprias muito residuais, não chegado para 

fazer face às despesas correntes de manutenção do edifício e pessoal, dependendo a sua 

actividade de candidaturas projectos e subsídios do Município. -----------------------------  

-----10 – Desde 25 de Novembro de 2010 já fruto quer da conjuntura de crise quer de 

inúmeras vicissitudes do passado, a AIBAP enfrenta uma situação económica muito 

grave, tendo na altura de recorrer com urgência a uma operação de crédito para 

reestruturar a sua dívida. ---------------------------------------------------------------------------  

-----11 - O Município de Mira numa derradeira tentativa para salvar a associação 

reconheceu apesar das dificuldades, que a AIBAP ainda era solvente e possuía alguns 

activos que lhe permitiam cumprir as obrigações emergentes do contrato de 

empréstimo, nomeadamente em função do património que possuía.-------------------------  

-----12 - A Câmara e Assembleia Municipal de Mira respectivamente a 25 de 

Novembro de 2010 e 20 de Dezembro de 2010, autorizaram a Associação a efectuar a 
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reestruturação do crédito já existente no valor de 465.836,61 e do empréstimo de 

tesouraria em conta corrente, cujo saldo devedor é de 1.007.604,15€ o que perfaz um 

saldo devedor global das duas operações de 1.473.440,76 (um milhão quatrocentos e 

setenta e três mil quatrocentos e quarenta euros e setenta e seis cêntimos). Assim os 

dois anteriores créditos foram reconvertidos num novo empréstimo a contratar no valor 

de 1.473.440,76 (um milhão quatrocentos e setenta e três mil quatrocentos e quarenta 

euros e setenta e seis cêntimos), pelo prazo de 12 anos. ---------------------------------------  

-----13 - De acordo com os documentos de prestação anual de contas enviados à 

Câmara Municipal de Mira, a associação apresentou nos últimos anos resultados 

líquidos negativos; as vendas e prestações de serviços realizados durante os últimos 

três anos não cobrem, pelo menos, 50 % dos gastos totais dos respetivos exercícios; nos 

últimos três anos, o valor do resultado operacional subtraído ao mesmo o valor 

correspondente às amortizações e às depreciações é negativo; ------------------------------  

-----14 – Acresce a todas as dificuldades financeiras que a Associação não tem 

conseguido eleger os seus corpos sociais, estando sem direcção desde Julho de 2011. --  

-----15 – O n.º 1 do artigo 62º da Lei n.º 50/2012 de 31 de Agosto, aplicável à situação 

subsidiariamente, determina que sem prejuízo do disposto no artigo 35.º do Código das 

Sociedades Comerciais, que as empresas locais são obrigatoriamente objecto de 

deliberação de dissolução, no prazo de seis meses, sempre que se verifique uma 

situações atrás descritas; --------------------------------------------------------------------------  

-----16 - Esgotadas todas as possibilidades de revitalização ou recuperação, 

encontrando-se a associação em situação económica difícil, enfrentando dificuldade 

séria para cumprir pontualmente as suas obrigações designadamente, por ter falta de 

liquidez e por não conseguir obter crédito, a assembleia geral extraordinária da 

Associação da Incubadora do Beira Atlântico Parque - AIBAP em dois de Maio de 

2012, deliberou por unanimidade dos membros presentes, propor aos seus associados a 

apresentação à insolvência, da Associação conforme cópia em anexo da deliberação. -  
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-----17 – A competência para autorizar o Município a integrar-se em associações é dos 

órgãos da autarquia, a quem incumbe igualmente definir os termos da liquidação do 

respectivo património, ao abrigo do n. ° 1 a 12 do artigo 62° da Lei n.º 50/2012, d e 31 

de Agosto, conjugado com o artigo 18º e ss do Código da Insolvência e da Recuperação 

de Empresas, aprovado pelo D. L. nº 53/2004 de 18 de Março, na actual redacção. ----  

 ----Assim face aos argumentos expostos propõe-se que: -------------------------------------  

-----a) A Câmara Municipal de Mira delibere, nos termos conjugados do n.º 6 do artigo 

64º da Lei n. ° 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, aceitar a proposta da Assembleia-Geral da Associação da Incubadora do 

Beira Atlântico Parque, de apresentação da Associação à insolvência, esgotadas que 

foram todas as possibilidades de revitalização ou recuperação, encontrando-se a 

associação em situação económica difícil, enfrentando dificuldade séria para cumprir 

pontualmente as suas obrigações designadamente, por  ter falta de liquidez e por não 

conseguir obter crédito. -----------------------------------------------------------------------------  

-----b) Propor à Assembleia Municipal de Mira, que delibere ao abrigo da alínea m) do 

n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169199, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 

n. ° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aceitar a proposta da Assembleia-geral da Associação 

da Incubadora do Beira Atlântico Parque, de apresentação da Associação à 

insolvência; -------------------------------------------------------------------------------------------   

-----c) Salvaguardar a situação dos trabalhadores da Associação, garantindo os seus 

direitos legais.” --------------------------------------------------------------------------------------  

----- Na votação da presente deliberação não interveio o sr. vereador dr. Luis Miguel 

Grego, em cumprimento do disposto no nº. 6 do artº. 90º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 

setembro, na atual redação, conjugado com as disposições do artº. 44º. do Código do 

Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------------  

-----Apesar de não ter participado na votação, em cumprimento da Lei, o sr. vereador 

Dr. Miguel Grego fez uma intervenção, no sentido de melhor esclarecer o assunto. ------  
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-----Assim,  disse que na assembleia geral extraordinária realizada em 02 de maio findo, 

após muitas outras assembleias, todas elas extraordinárias, na tentativa de ser 

encontrada uma solução para a AIBAP, sobretudo uma solução diretiva para aquela 

entidade, tinha sido deliberado apresentar o pedido de insolvência. -------------------------  

-----Disse que os primeiros órgãos sociais da AIBAP eram de 2002 e que esta era uma 

incubadora de empresas da ABAP e que, em momento algum do projeto inicial, existia 

a criação de uma entidade externa chamada AIBAP; que, por motivos diversos, tinha 

sido proposta para Mira e depois tinha sido também deliberado transformar a 

incubadora de empresas numa entidade com personalidade própria, não sendo uma 

secção da ABAP. Disse que interessava à ABAP, a Cantanhede, ter a AIBAP pois a 

única forma de ser aprovado o projeto do Beira Atlântico Parque, seria ter a incubadora 

de empresas, sabendo-se de antemão que uma incubadora de empresas não gerava 

receitas para se auto-governar; que tinha sido deliberado então criar a AIBAP e mais, 

também o parque de negócios a ela associado; que, não conseguia explicar porque 

motivo, durante o ano de 2003, não tivesse acontecido nada, nem sequer uma 

assembleia geral, no entanto podia dizer que tinham sido feitos alguns mecanismos 

financeiros para que aquela entidade tivesse capital e alguns dos associados não tinham 

efetivado esse mesmo capital, aparecendo sempre expresso nos relatórios e contas 

aprovados uma verba a transferir pela câmara municipal; que, no entanto essa verba não 

estava aprovada pelos órgãos municipais e, desde a sua génese que tinha sempre 

existido um diferencial entre o capital social previsto e o efetivado. Mais grave que isso, 

disse, tinha sido iniciada uma atividade intensa da parte da incubadora, em que tinha 

como primeiro objetivo a criação de um edifício próprio que fosse a âncora para depois 

ser feito o Parque de Negócios, o qual estava comprometido pela administração. Isso 

mesmo constava dos vários documentos aprovados pelos presidentes das câmaras, que 

seria gerido pela própria Incubadora o que não traria proveitos financeiros para a 

câmara, sendo certo que nunca tinha visto isso aprovado nos documentos da câmara e 

da assembleia. Prosseguiu e disse que a Incubadora tinha um património social que não 
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era satisfeito porque, por exemplo, a AIBAP em 29 de janeiro de 2004, tinha adquirido 

um lote de terreno à ABAP, com área até 10 mil metros, infra-estruturados, a 

45,00€/m2. Era ali que começava toda a questão, perguntando como é que a ABAP 

possuía terrenos infra-estruturados em Mira para os vender àquele preço, tendo 

percebido que esses terrenos eram terrenos comprados pela câmara municipal de Mira 

que tinha cedido à ABAP, por forma a ter património associativo na mesma, todavia, 

era do conhecimento público que os mesmos nunca tinham estado infra-estruturados. 

Afirmou que, logo desde 2004,tinha sido preciso recorrer a empréstimo, para a 

contrapartida nacional e para fazer face ao arrancar da obra, no montante de novecentos 

mil euros a curto prazo e seiscentos mil euros a médio e longo prazo. Entretanto, em 

março de 2005, tinha sido adjudicada a construção do edifício por mais de dois milhões 

de euros, o que acrescido de mobiliário e de tudo o resto, ascendia a um valor superior a 

três milhões e a câmara municipal para fazer face a algumas garantias, comprometia-se 

e transferir duzentos mil euros durante o ano de 2005; mais, tinha sido deliberado 

aumentar a base dos associados, o que nunca tinha acontecido, as obras tinham sido 

iniciadas, a Incubadora já estava a funcionar nas instalações da antiga Cooperativa e em 

dezembro de 2005 tinha assistido à 1ª. reunião e tinha tomado posse o dr. João Reigota 

como presidente do conselho de administração. Nessa data, tinha sido tomado 

conhecimento de certas coisas, nomeadamente do não licenciamento da construção e, 

mais grave do que isso, quando se tinha começado a aferir o porquê do não 

licenciamento de uma construção daquelas, já haviam trabalhos a mais de cem mil 

euros, não havia cash flow positivo nem sequer para a gestão diária e a obra ainda não 

estava concluída e os associados tinham que aumentar a sua comparticipação financeira. 

Obviamente que estes (Escola Profissional de Cantanhede, Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo, AIBILI) não tinham querido saber disso e o que se reclamava era que a câmara 

municipal de Mira, quanto antes, fizesse o que estava definido, isto é, quando estivesse 

concluída a obra se fizesse a troca de participações sociais. Mais, a câmara municipal, 

em janeiro de 2005, tinha-se comprometido a transferir duzentos mil euros e nunca o 
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tinha feito e existia uma obra ilegal, implantada em terrenos que nem sequer pertenciam 

ao dono da obra, assim como também não existia qualquer loteamento dos terrenos, 

apesar de ter sido assumido o compromisso dos mesmos serem infra-estruturados. 

Nessa assembleia-geral tinha sido assumido pelo dr. João Reigota, como presidente do 

conselho de administração, fazer as infra-estruturas e seguidamente tinha sido declarado 

o interesse público. Depois, tinha começado a haver graves problemas, uma vez que 

faltava receber mais de um milhão de euros e o projeto deveria estar concluído até 

Fevereiro de 2007, sob pena de ter que ser devolvido o dinheiro que já tinha sido 

recebido e o empreiteiro ameaçava parar a obra, seguindo-se uma demissão do conselho 

de administração. O dr. João Moura tinha relembrado a troca de participações entre a 

ABAP e a câmara municipal porque o Biocant estava a trabalhar, estava aprovado e não 

precisavam da Incubadora para nada. Tinham-se seguido várias eleições em que se tinha 

procurado resolver o problema da vacatura do lugar deixado pelo dr. João Reigota e 

tinha surgido um representante da ABAP, da Universidade de Aveiro e da câmara de 

Mira, para assumirem o conselho de administração, liderado pelo dr. João Moura, 

assumindo ele a vice-presidência, fazendo também parte um representante da 

Universidade de Aveiro, então vice-reitor, dr. Francisco Vaz. No final de 2006, a dívida 

à banca já ascendia a mais de um milhão de euros, a fornecedores mais de trezentos mil 

euros e uma despesa de investimento que estava feita de mais de três milhões de euros, 

o que significava que as coisas até se podiam equilibrar se não houvesse despesas 

adicionais como tinha havido de infra-estruturação de terrenos, de juros e outras; que, a 

partir do momento em que o dr. Manuel Martins tinha assumido a presidência do 

conselho fiscal, nunca mais tinha sido aprovado o relatório de contas, tinha sido 

chumbado 3 vezes, faltando a participação da câmara, a qual tinha sido assumida por 

alguém, mas não aprovada pelos competentes órgãos municipais. Depois, disse que 

aquele edifício tinha despesas de manutenção que ascendiam a 150.000,00 €/ano, 

acrescido dos custos financeiros, que chegaria a cerca de duzentos mil euros/ano, só 

para empréstimo e custos de estrutura. Informou que tinha começado a haver alguma 
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pressão por parte do POE – Programa Operacional da Economia, uma vez que era 

necessário fechar a obra, mas não existia ainda o registo dos terrenos; que, se tinha 

depois conseguido registar os terrenos e avançar com o licenciamento só que, 

entretanto, tinha mudado a legislação e os projetos que estavam a ser feitos que, 

supostamente não tinham ainda sido iniciados, já não estavam de acordo com a 

legislação, faltando o projeto térmico, acústico, de acessibilidades, etc. para além do 

loteamento do terreno infra-estruturado. Após o registo do terreno, o processo era 

submetido à aprovação da câmara, com as devidas alterações e tinham surgido 

problemas, como o licenciamento do projeto elétrico, uma vez que as regras tinham 

entretanto mudado, para além de que a equipa projetista tinha já recebido e “dado à 

sola” e nem sequer autorizava que se mexesse nos projetos, advindo daí mais um 

problema, tendo que ser assumidos os projetos com outros projetistas, aos quais se tinha 

que pagar. Lembrou que desde 2005 a câmara sempre tinha pago a água e a luz e tinha 

atribuído subsídios que nem sequer integravam o capital social. Em 2008, previa-se que, 

através da Universidade de Aveiro, viessem empresas para Mira, mas o cenário tinha-se 

alterado e o acordo tinha sido anulado, pois com a introdução das portagens não existia 

viabilidade para as empresas se instalarem em Mira, para além de que a própria 

Universidade, com a falta de empresas na incubadora de Aveiro, tinha lá espaço para 

acomodar as suas empresas e elas já não vinham para Mira. Em 2009, a AIBAP não 

tinha conseguido candidatar-se ao QREN, até que em março de 2009 faltava receber 

novecentos mil euros do POE, além de que as empresas que lá estavam instaladas 

tinham começado a ter dificuldades financeiras e a quererem sair, acrescido do facto de 

diversas alterações dos elementos que compunham os órgãos sociais e que também 

tinha acarretado mais dificuldades. Em 2010, não se conseguindo aprovar candidaturas, 

os quadros técnicos tinham que ser pagos pela câmara municipal e começou a não se 

vislumbrar quais eram os futuros proveitos da Incubadora. Perante tal cenário, a ABAP 

tinha começado a fazer uma enorme pressão no sentido da troca das participações. 

Finalmente, tinha-se conseguido o licenciamento e renegociar a dívida com a Caixa 
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Geral de Depósitos, para que, agora que já existia licenciamento se pudesse começar a 

trabalhar sem ter de pagar, de imediato, todo o empréstimo, tendo-se conseguido 

negociar para 12 anos, juntando os dois empréstimos que existiam, com a Caixa 

Agrícola e a Caixa Geral de Depósitos, num único e em outubro de 2010 tinha sido feito 

o contrato de amortização com a Caixa Geral de Depósitos. Disse que a câmara 

municipal era sempre o alvo de todas as críticas e era apontada como sendo a principal 

culpada da falta de licenciamento, de não transferir as verbas que tinha prometido, como 

se a câmara pudesse ser culpada de ter sido iniciada uma obra em terreno que não era 

sua propriedade, etc. Entretanto, disse, tinham saído vários colaboradores e tinha sido 

pedida ajuda à Caixa de Crédito Agrícola que para uma conta caucionada de duzentos 

mil euros, pedia a consignação de receitas no valor de mais de cento e cinquenta mil 

euros, garantias reais de um terreno que se situava nas traseiras da Incubadora (lote nº. 

2), garantias reais sobre o rés-do-chão do edifício que não estava hipotecado na garantia 

da Caixa Geral de Depósitos e além disso exigia ainda garantias pessoais dos 

administradores o que significava que não tinham interesse em emprestar dinheiro. 

Nessa altura, em final de 2010, tinham sido reduzidos os recursos humanos ao mínimo. 

A partir de Outubro de 2011, tinham deixado de aparecer listas e o revisor oficial de 

contas, dado que a entidade estava já há alguns meses sem conseguir eleger órgãos 

sociais, que não tinha sustentabilidade económico-financeira, desde a sua origem, tinha 

apontado como único caminho a insolvência. Disse ainda que a única forma da 

Incubadora poder ter futuro era que os vários associados participassem nos órgãos 

sociais. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----O sr. vereador Rocha de Almeida questionou quem eram os credores e o valor da 

dívida da AIBAP e se existiam fundos europeus investidos e o respetivo valor. -----------  

-----O sr. vereador dr. Miguel Grego respondeu afirmativamente, que existiam verbas 

do POE, para a construção da Incubadora, de cerca de dois milhões de euros.-------------  

-----Quanto a credores, disse que existiam acordos judiciais, no âmbito laboral com ex-

colaboradores, nomeadamente com o sr. engº. Vítor Cardial, com o engº. Nuno 
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Nogueira, com o dr. João Luis Pinho e ainda com a drª. Sara Monteiro, neste caso a ser 

pago via penhora. Disse que, relativamente ao engº. Cardial, existia um processo 

judicial, que tinha levado a um acordo, em que apenas tinha sido aceite pagar 

exclusivamente as verbas remanescentes e nunca indemnização. Disse depois que os 

montantes mensais pagos ao engº. Vitor Cardial, em regime de meio tempo, eram cerca 

de três mil euros, a que acresciam despesas de deslocação, à drª. Sara Monteiro, a tempo 

inteiro, com vencimento de cerca de dois mil euros e dos restantes técnicos superiores e 

uma administrativa, que eram remunerados pela tabela da função pública e que assim 

tinha sido a partir o momento em que tinha passado a fazer parte da administração. 

Frisou que toda a administração tinha sempre desempenhado as suas funções 

gratuitamente, sem sequer receber senhas de presença. ----------------------------------------  

-----O sr. presidente lembrou que, para além do pagamento pela AIBAP, o engº. Cardial 

tinha ainda tido uma avença da parte da câmara municipal, tendo o sr. vereador dr. 

Miguel Grego confirmado que aquele técnico tinha recebido cerca de dois mil euros da 

parte da câmara, concomitantemente com o ordenado que recebia da AIBAP. ------------  

-----Relativamente aos outros credores, o sr. vereador Miguel disse que se tratava da 

“Servicant”, uma empresa de limpeza, à qual estava a dever-se cerca de três mil euros, 

“Otis”, empresa de elevadores, “Centralgest”, empresa de software de contas  a empresa 

de segurança “Niscayah”, “BIC” e ao advogado, dr. Mário Tarenta. ------------------------  

-----Informou que estes eram os dados da última semana e que estando as contas da 

gestão diária equilibrada de modo a sobreviver no dia a dia, para pagar as obrigações 

legais, relativas ao IVA, IRS, Segurança Social, luz, etc., a Caixa de Crédito Agrícola 

tinha feito cair a conta caucionada sobre a conta à ordem, levando todo o dinheiro que 

existia e os cheques que já tinham sido emitidos referentes à luz e ao IRS  tinham ficado 

sem cobertura, situação que tinha já resolvido, mal tinha regressado de férias. ------------  

-----O sr. vereador Rocha de Almeida afirmou que a câmara municipal era proprietária 

de 98% da AIBAP e lembrou que já tinha afirmado anteriormente que Mira estava a 

comprar um TGV; que, agora se dizia que os associados tinham voltado as costas, mas o 
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que tinha sido melhor era, no tempo em que a câmara municipal era detentora de apenas 

cerca de 40%, não ter assumido os 98% sem obrigar os restantes associados a retratar-

se; que, isso não tinha sido imposto e que a expetativa no momento era boa, era que se 

conseguisse renegociar e como aquilo era património e a realidade física estava em 

Mira, deveria ser a câmara municipal a assumir. ------------------------------------------------  

-----Mais disse que tinha sido preferível naquela altura que se tivesse acelerado a 

responsabilidade de todos os associados e não a câmara ter assumido a posição que 

tinha sido assumida, que até tinha sido de graça porque tinha sido oferecido o 

património sem a câmara pagar nada, mas agora era a câmara que estava a arcar com o 

problema. Disse que tinham feito o alerta para aquele efeito, tinham votado contra a 

assunção dos 98%, face à realidade existente, embora na altura tivessem compreendido 

a posição assumida pela câmara, mas continuavam a estar em total desacordo com a 

solução encontrada, embora não pudessem apontar qualquer outra solução. ---------------  

-----O sr. vereador dr. Miguel disse que discordava do sr. vereador Rocha de Almeida 

na questão da troca de participações, entendendo que a câmara só podia ter assumido 

aquela posição, pois se assim não fosse as coisas seriam ainda mais graves, porque esse 

compromisso tinha sido assumido na génese por quem de direito, o representante da 

câmara e o representante da AIBAP e todos tinham muita “pedra no sapato”, com a 

troca dos terrenos e infra-estruturas; que, tinha ficado muito magoado com a falta de 

compreensão e assunção de responsabilidades do PSD, o mesmo que tinha criado a 

AIBAP e que agora queria virar as costas e dizia que não queria trocar participações 

sociais; que, isso não estava certo, porque tinha sido o mesmo PSD a criar a associação 

e se tinha comprometido a trocar participações e não era agora por não terem 

responsabilidades executivas que dizia que era mau negócio trocar as participações, mas 

se isso não fosse feito era ainda mais grave porque o projeto não era concluído e tinha 

que se devolver todo o dinheiro; que o que tinham procurado fazer tinha sido, pelo 

menos, que não se tivesse que devolver o dinheiro. Disse que gostaria de ouvir do PSD, 

daqueles que tinham estado na génese do projeto, o que teriam feito de diferente se 
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estivessem no executivo e esperava que compreendessem que ele não podia continuar a 

ser responsabilizado pessoalmente, em exclusivo, por todo aquele grande problema. ----  

-----O sr. vereador João Rocha de Almeida disse que a câmara municipal não tinha 

necessidade de estar a sofrer todo aquele embate sozinha e os outros associados 

deveriam também estar a dar o seu parecer sobre a decisão da assembleia da AIBAP. 

Mais disse que a intenção era votar contra, mas que, a final, iriam abster-se. --------------  

-----O sr. vereador Filipe Barreto, disse que aquele era um dia triste para todos, pois ver 

assim destruído um projeto, reconhecendo as dificuldades, que certamente seriam 

muitas, não era caso único no concelho de Mira de obras feitas pela câmara municipal, 

há dez ou doze anos, que tinham parado e que ainda hoje existiam as infra-estruturas e 

as  obras sem arrancaram e que, no fim, até se dava razão à câmara municipal, até 

porque sempre a tinha tido; aquele era um fim já anunciado, porque sempre tudo tinha 

evidenciado que seria aquele o fim do projeto, porquanto era sabido que não havia 

incubadora nenhuma no país, pelo menos que conhecesse, que não necessitasse de 

investimento público municipal e, a partir de determinada altura, tinha visto algum 

desinteresse por parte de alguns acionistas, não só aqueles que tinham sido referidos, 

mas também a própria câmara; acreditava que, após a explanação feita, o projeto 

estivesse bem concebido na sua génese, mas o que era facto era que não havendo 

vontade o fim anunciado era mais do que evidente e só não tinha sido há mais tempo, 

porque se tinha aguardado os cinco anos do período de carência dos dinheiros do POE 

investidos no projeto. Lembrou que tinham votado favoravelmente o aumento da 

participação e passados alguns meses quando tinha sido ali apresentado o pedido de 

empréstimo, em que tinham sabido da real situação financeira, tinham dito que se 

tivessem sabido antecipadamente tinham votado contra e, se mais nenhum motivo 

houvesse, argumentaria com as mesmas palavras do sr. vereador dr. Miguel, pois se 

mais nenhum acionista cumpria, porque deveria ser apenas a câmara municipal a 

cumprir? Para terminar, disse que continuava a acreditar na Incubadora como um 

projeto âncora para o futuro da região e lamentou a forma como tinha ocorrido todo 
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aquele desenlace, bem como o facto de ter solicitado que lhe fosse facultado o plano de 

negócios e de recuperação da AIBAP e nada lhe tinha sido disponibilizado, apenas era 

agora confrontado com o processo de insolvência da associação. Disse que o concelho 

de Mira perdia um investimento, o que seria muito difícil de explicar perante a opinião 

pública e terminou a dizer que se iria abster na votação.---------------------------------------  

----- O sr. presidente da câmara interveio e disse que o assunto era muito complexo e  

compreendia perfeitamente a sociedade, os partidos, mas não deixou de lamentar o 

excesso de “partidarite” à volta de um assunto daqueles, o que para si era condenável, 

fazendo, naturalmente, a distinção entre o PSD que tinha estado na génese do projeto e 

os representantes do mesmo partido que agora se viam confrontados com o problema. 

Lamentou ainda que o PSD, em apenas um mandato, tivesse criado tantos imbróglios e 

situações complicadas, com destruição de obras inauguradas e que se não fossem essas 

confusões poderia ter sido uma mais-valia para o concelho. Mais enalteceu o esforço e o 

sacrifício do sr. vereador dr. Miguel Grego para tentar salvar a situação. -------------------  

-----O sr. vereador dr. Miguel Grego disse que a Incubadora não podia ser confundida 

com uma obra municipal, era uma obra privada e gostaria que lhe dissessem qual tinha 

sido o ato praticado pelo atual executivo que demonstrasse que existia desinteresse pelo 

projeto: o dr. João Reigota tinha deixado a presidência, mas convinha lembrar os 

motivos e quem é que a tinha assumido a seguir; não era verdade que a câmara tivesse 

deixado de dar subsídios, antes pelo contrário, tinha dado o triplo ou o quádruplo do que 

tinha sido dado pelo executivo anterior, que tinha criado a associação; não era ainda 

verdade que o atual executivo não tivesse levado para a frente o que estava aprovado 

pelo anterior, pelo contrário, tinham respeitado tudo, até o que não estava escrito e 

tinham sido criticados por isso; tinham conseguido até o licenciamento que não existia e 

podiam até não o ter feito pelo motivo de que o terreno nem era da câmara, para além 

dos técnicos da câmara terem trabalhado horas a fio para adequar os projetos à nova 

legislação, uma vez que o projetista inicial tinha desaparecido. ------------------------------  
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-----Afirmou que não era gestor e isso mesmo tinha assumido na sua carta de demissão, 

mas queria que lhe dissessem frontalmente o que tinha feito de mal e elucidou ainda que 

não tinha havido nenhum novo empréstimo, que este tinha sido contratado em 2004, por 

outros, e apenas tinha havido uma operação de reformulação da dívida existente, o que 

não tinham conseguido. -----------------------------------------------------------------------------  

-----A final, disse ainda que, ou existia outra solução para o problema, diferente da que 

estava a ser proposta, ou então, deveriam votar contra e não abster-se e reportando-se ao 

sr. vereador Filipe Barreto, disse que ele, mais do que ninguém, tinha todo o 

conhecimento da situação, pois tinha sido deputado da assembleia municipal e a 

situação atual era a mesma de 2004, pelo que ele era detentor de todos os elementos. ---  

-----Afirmou também que a Incubadora tinha sido criada única e exclusivamente para 

que fosse possível conseguir o financiamento para o Biocant e lamentou que depois de 

ter dado tudo pela Incubadora, de ter gasto mais de 50% das suas horas livres a favor 

daquele projeto e ter até ficado doente na sequência de todos esses problemas, custava-

lhe agora ter de assumir aquele papel de “lobo”. ------------------------------------------------  

-----O sr. vereador Filipe Barreto reafirmou que acreditava na viabilidade do projeto da 

Incubadora, mas nunca tinha passado na assembleia nem na câmara tudo o que era 

planeamento operacional, aliás, quando tinha procurado tomar conhecimento sobre essa 

orgânica operacional, por duas vezes fez o pedido e foi-lhe sempre negado, ou nada lhe 

foi disponibilizado. Agora, colocado perante a iminência de insolvência da associação, 

de duas uma, ou a empresa não tinha produto e então teria que fechar as portas, ou havia 

má gestão e acreditando ele no produto, restavam-lhe muito poucas alternativas, mas 

como não tinha tido conhecimento total dessa mesma gestão, nada mais adiantava. 

Manifestou-se ainda satisfeito por a câmara municipal ter intenções de adquirir o 

património e daí a sua abstenção.------------------------------------------------------------------  

-----O sr. vereador João Rocha de Almeida declarou ainda que os vereadores do PSD se 

abstinham precisamente em homenagem ao esforço e à dedicação que o sr. vereador dr. 

Miguel tinha expressado em todo aquele processo. ---------------------------------------------  
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----- RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26 DE ABRIL DE 2012, PONTO 5.5 - 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO À COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DO CASAL S. TOMÉ – 

CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO CASAL S. TOMÉ: -------------------------------------- 

-----  A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 230/2012, 

de 07 de Setembro de 2012, no sentido de ser aprovada a alteração à proposta nº. 

125/2012, de 11 de abril de 2012, relativa a atribuição de apoio, no valor de 5.000,00 €, 

à Comissão de Melhoramentos do Casal S. Tomé, destinado a minorar as despesas com 

a aquisição de material necessário para construção da capela mortuária na localidade de 

Casal de S. Tomé, em Mira, devendo o referido apoio ser atribuído à Fábrica da Igreja 

Paroquial de Mira. -----------------------------------------------------------------------------------  

----- FIXAÇÃO DA TAXA DO IMI, IRS, DERRAMA E DIREITO MUNICIPAL DE PASSAGEM 

PARA 2013: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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, dr. João Reigota e senhores vereadores Sandra Reverendo, drª. 

Sandra Pereira, dr. Luis Miguel Grego e prof. Saul Rico, aprovar a proposta n.º 

231/2011, do sr. presidente da câmara, de 06 de setembro de 2012, no sentido de serem 

as seguintes as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o presente 

exercício económico de 2012, cujo efeito financeiro acontecerá no decorrer de 2013, 

conforme previsto no artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI 

aprovado pelo Decreto – Lei nº 287/2003 de 12 de Novembro, alterado pela Lei nº 

64/2008 de 5 de Dezembro e pelo artigo 115º da Lei nº 55-A/2010 de 31 de Dezembro 

(OE 2011)  e pelo artigo 141º da Lei nº 64-B/2011 de 30 de Dezembro (OE 2012): ------  

 ----a) prédios rústicos: 0,8%; ---------------------------------------------------------------------  

-----b) prédios urbanos: 0,65%; -------------------------------------------------------------------  

-----c) prédios urbanos avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (CIMI): 0,4%. -----------------------------------------------------------------------------  

-----As taxas máximas previstas nas alíneas b) e c) do nº. 1 do artº. 112º., na redação 

dada pelo artº. 141º. da Lei nº. 64-B/2011, de 30 de dezembro, são elevadas anualmente, 
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ao triplo, nos casos dos prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano 

e de prédios em ruínas, considerando-se devolutos ou em ruínas, os prédios como tal 

definidos em diploma próprio. ---------------------------------------------------------------------  

-----Foi também deliberado fixar, nos termos da alínea c) do nº. 1 do artº. 19º. e nº. 1 do 

artº. 20º. da Lei das Finanças Locais, conjugada com o nº. 1 do artº. 78º. do Código do 

IRS, na atual redação do OE 2012,  a percentagem de  5% do IRS para o ano de 2013. --  

-----Foi ainda deliberado não aplicar para o ano de 2013 a derrama na área do concelho 

de Mira, conforme faculdade definida no nº. 1 do artº. 14º. da Lei nº. 2/2007 de 15 de 

janeiro – Lei das Finanças Locais.-----------------------------------------------------------------  

-----Igualmente, foi deliberado não aplicar para o ano de 2013 a taxa relativa ao direito 

municipal de passagem, conforme a possibilidade consagrada no artigo 106º. da Lei nº. 

5/2004, de 10 de fevereiro. -------------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado submeter o assunto à votação da Assembleia Municipal, em 

cumprimento do previsto no nº. 2 do artº. 12º. e nº. 1 do artº. 20º. da Lei nº. 2/2007 de 

15 de janeiro – Lei das Finanças Locais, conjugado com o disposto na alínea h) do nº. 2 

do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 

22 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O sr. vereador João Rocha de Almeida, reportou-se às taxas propostas e disse que 

todas elas eram elevadas, ainda mais tendo em conta os aumentos de incidência do 

imposto previstos a partir de março do próximo ano, que rondariam em média um 

aumento entre quinhentos a seiscentos por cento, pelo que seria bom que, considerando 

os momentos difíceis que se atravessavam, houvesse mais um esforço de compreensão e 

que a taxa sobre os prédios urbanos baixasse para 0,5%. --------------------------------------  

-----O sr. vereador dr. Miguel Grego usou da palavra e disse que os que poderiam vir a 

ter um aumento percentual muito elevado seriam os urbanos velhos que estavam 

avaliados com um valor patrimonial muito baixo e que agora ao serem avaliados pelo 

CIMI iriam subir muito. No entanto, tendo em conta a cláusula de salvaguarda, durante 

3 anos, só iriam pagar até ao máximo de um terço do aumento; que, em termos de 
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receita municipal, não iria haver nenhum acréscimo de receita, até porque alguns dos 

munícipes não iriam pagar, por manifesta impossibilidade que já se estava a verificar, 

assim como se esperava que fossem haver muitas reclamações. Disse que a descida de 

0,70% para 0,65% nos prédios urbanos era mais um sinal, um esforço que o município 

estava a fazer, atenta a dificuldade das famílias, sobretudo as que tinham casas mais 

antigas que iriam ser agora avaliadas pelo CIMI. -----------------------------------------------  

----- CONCESSÃO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO – “COUNTRY BAR ”, SITO NA PRAIA DE MIRA: ------------------------------ 

-----  A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº.232/2012, 

do sr. presidente da Câmara, de 10 de setembro de 2012, no sentido de ser deferido o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento para as 04:00horas, em todas as 

épocas do ano, do estabelecimento de bar denominado “Country Bar”.---------------------  

-----Mais foi deliberado notificar o explorador que a alteração dos fundamentos que 

determinaram a autorização de alargamento do horário implica a revogação da 

autorização concedida, nos termos do nº. 8, do artº. 13º. do Regulamento Municipal de 

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Vanda ao Público e de 

Prestação de Serviços. -------------------------------------------------------------------------------  

----- 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 233/2012, do sr. presidente da câmara, de 24 de agosto de 

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

reunião do executivo municipal de 09 de agosto de 2012, em matéria do Serviço de 

Taxas e Licenças, a qual se encontra anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.   

--------------------------------- DIVISÃO ECONOMICO-FINANCEIRA: ----------------------------- 
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-----  RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO PARA 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO 

LETIVO 2012/2013:------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 234/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 05 de Setembro de 2012 no sentido da ratificação do 

despacho por si emitido em 20 de Agosto findo, relativo à adjudicação do concurso 

público para contratação do serviço de fornecimento de refeições escolares pelo prazo 

de um  ano letivo (2012/2013), eventualmente renovável por igual período, à firma 

“Itau, SA”, pelo preço de 145.817,10 € (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e 

dezassete euros e dez cêntimos), a acrescer de IVA. -------------------------------------------  

-----Mais foi deliberado, nos termos do nº. 2, do artº. 98º. do Código dos Contratos 

Públicos, aprovar a respetiva minuta do contrato escrito.--------------------------------------  

----- CONHECIMENTO DA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS REALIZADA AO 

ABRIGO DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA CONCEDIDA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM 30 

DE ABRIL DE 2012: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A câmara municipal tomou conhecimento da proposta nº. 235/2012, do sr. 

presidente das câmara, de 05 de setembro de 2012, do seguinte teor: -----------------------  

-----“A Divisão Económico-Financeira em cumprimento da deliberação tomada pela 

Assembleia Municipal de Mira em 30 de Abril de 2012 vem dar conhecimento ao órgão 

deliberativo, da assunção de compromissos plurianuais ao abrigo da “Autorização 

Prévia Genérica para Assunção de Compromissos Plurianuais – Nova Lei dos 

Compromissos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

-----Assim, no mês de julho procedeu-se à adjudicação para aquisição de serviço de 12 

canais de televisão para os Bungalows do Parque Municipal de Campismo Praia de 

Mira, à “Zon TV Cabo Portugal, SA”, pelo prazo de 24 meses, sendo o valor até ao 

final do ano de 2012 de 568,80€, ano de 2013 - 1.365,11€ e ano de 2014 - 796,32€, 

valores a acrescer de IVA á taxa legal, com o n.º sequencial de compromisso 3467, de 

31/07/2012. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----Foi adjudicada no dia 21 de Agosto a prestação de serviço de fornecimento diário 

de refeições (almoços) Pré-Escolas e Escolas do 1º e 2º ciclo do ensino básico, à 

empresa “ITAÚ, SA” pelo valor apresentado de 145.817,10 € (cento e quarenta e cinco 

mil oitocentos e dezassete euros e dez cêntimos), acrescida de I.V.A. à taxa legal, pelo 

prazo de 01 ano lectivo 2012/2013, eventualmente renovável por igual período, a 

contar da data de assinatura de contrato.--------------------------------------------------------  

-----No mês de Agosto foi adjudicado o fornecimento e entrega de Pão nos Jardins de 

Infância do Município de Mira designadamente no Jardim de Infância do Casal de S. 

Tomé, Mira, Carapelhos, Portomar, Barra de Mira, Lentisqueira e Praia de Mira, para 

os lanches dos alunos com prolongamento de horário para o ano lectivo 2012/2013, ao 

concorrente “Armando de Jesus Antunes – Indústria Panificação”, no valor até ao final 

do ano de 2012 de 628,00€ e para o ano 2013 de 1.174,00€, valores a acrescer de IVA 

à taxa legal em vigor de 6%, com o n.º sequencial de compromisso 3792, de 03-09-

2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Foi ainda adjudicado o fornecimento de produtos alimentícios para os lanches dos 

Jardins de Infância do Município de Mira, ao “Eurocompras – Solanum C.I.E.P.A., 

Ldª”, para o ano lectivo 2012/2013, pelo de valor para 2012 de 2.830,00€ e ano 2013 – 

3.300,00€, valores com IVA incluído à taxa legal, com o n.º sequencial de compromisso 

3826, do dia 04 de setembro.” --------------------------------------------------------------------  

----- CONHECIMENTO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS EFETIVADOS AO ABRIGO DO 

PARECER GENÉRICO CONCEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A câmara municipal tomou conhecimento da proposta nº.236/2012, do sr. 

presidente da câmara, de 05 de setembro de 2012, contendo a listagem de contratos 

celebrados ao abrigo do parecer genérico concedido pela câmara municipal, em reunião 

de 23 de fevereiro de 2012, designadamente as prestações de serviços adjudicadas nos 

meses de julho e agosto de 2012, conforme contido na aludida proposta, a qual se 

encontra anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------  
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----- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS FREGUESIAS – RECENSEAMENTO ELEITORAL 

2012:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 237/2012, 

do sr. presidente da Câmara, de 13 de setembro de 2012, no sentido de serem 

transferidos o seguintes valores correspondentes a cada Freguesia, relativamente ao 

recenseamento eleitoral de 2012 prescindindo o Município dos 10% que lhes poderiam 

caber a título de despesas próprias, conforme estipulado no nº. 1, do artº. 3º. do D.L. nº. 

162/79, de 30 de maio e em consonância com o que tem sido praticado pelo Município 

em situações anteriores: Mira: 98,12€ (noventa e oito euros e doze cêntimos); Seixo: 

56,24€ (cinquenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos); Carapelhos: 51,65€ 

(cinquenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos) e Praia de Mira: 69,43€ (sessenta e 

nove euros e quarenta e três cêntimos). -----------------------------------------------------------  

--------------------------------- 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 235 /2012, do sr. 

presidente da câmara, de 10 de setembro 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-

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 09 de agosto de 2012 e o dia 10 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. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----O sr. vereador Rocha de Almeida chamou a atenção para a existência de um 

processo de contra-ordenação relativamente a obra levada a efeito pela Administração 

Regional de Saúde do Centro.----------------------------------------------------------------------  

-----  PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RECONSTRUÇÃO, BEM 

COMO DA LIMPEZA DO LOGRADOURO, DE EDIFÍCIO EM MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 

E SALUBRIDADE: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 239/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 29 de Agosto findo, no sentido de ser promovida a 

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

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

existente na Barra, freguesia da Praia de Mira, designadamente, Filipe Neves 

Verdadeiro, face à intenção de decisão sobre a execução de obras de conservação e 

reconstrução da referida edificação, bem como limpeza total do logradouro e, bem 

assim, no caso do interessado não se pronunciar, ordenar a execução das obras  e a 

limpeza do respectivo logradouro, no prazo de 30 dias, nos termos do nº. 3 do artº. 89º. 

do RJUE. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

----- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO PARA 

EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO CONCELHO DE MIRA: ------------------------------- 

-----A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 240/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 10 de setembro de 2012, no sentido de ser emitido 

parecer favorável à aquisição/prestação de serviços de fornecimento de energia eléctrica 

em média e baixa tensão para edifícios e equipamentos públicos no Concelho de Mira, 

verificado que está o cumprimento dos requisitos previstos no n.º 5 e nº 6 do artigo 26.º 

do OE de 2012, conjugado com o artigo 3º da Portaria n.º 9/2012 de 10 de Janeiro, 

aplicável com as devidas adaptações. -------------------------------------------------------------  

-----Mais foi deliberado: ----------------------------------------------------------------------------  

-----a) aprovar o respetivo programa de procedimento e caderno de encargos, os quais 

se encontram anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como autorizar a 
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abertura do procedimento de concurso público tendente ao fornecimento de energia 

eléctrica em média e baixa tensão para edifícios e equipamentos públicos no Concelho 

de Mira, cujo valor estimado é de 660.000,00 € (seiscentos e sessenta mil euros) que 

corresponde o valor de 220.000,00 €/ano, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e 

enquadra-se dentro dos limites previstos para o procedimento proposto. -------------------  

-----b) nos termos do disposto do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

aprovado pelo Decreto-lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, proceder à 

nomeação do júri com as competências definidas no n.º 1 do artigo 69.º do CCP, com a 

seguinte constituição:--------------------------------------------------------------------------------  

-----Presidente – Luís Miguel dos Santos Grego, Dr. ------------------------------------------  

-----Vogal efectivo – Rui Manuel Reixa da Cruz Silva, Eng.º; -------------------------------  

-----Vogal efectivo – Solange Micaela Nogueira, Eng.ª; --------------------------------------  

-----Suplente – Paula Oliveira, Eng.ª;-------------------------------------------------------------  

-----Suplente – Maria Filomena Cortez Brito, Dr.ª.---------------------------------------------  

----- Nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, para além das competências que estão 

atribuídas por Lei ao Júri do procedimento, foi ainda deliberado delegar ao Júri as 

seguintes competências:-----------------------------------------------------------------------------  

----- delegar competência no Júri para nos termos do n.º 3 do artigo 50.º prestar 

esclarecimentos necessários à boa compreensão das peças do procedimento solicitados 

pelos interessados; -----------------------------------------------------------------------------------  

----- delegar competência no júri para, nos termos do n.º 5 do artigo 61.º se pronunciar 

sobre os erros e omissões identificados pelos interessados; -----------------------------------  

----- delegar competência no júri, para nos termos do artigo 64º para a prorrogação do 

prazo para apresentação das propostas se tal se verificar necessário; ------------------------  

----- delegar competência para nos termos do n.º 6 do artigo 68º designar peritos ou 

consultores para apoiarem o júri do procedimento no exercício das suas funções; --------  

----- delegar competência no júri para nos termos do n.º 3 do artigo 71.º decidir sobre o 

prazo adequado a prestar esclarecimentos justificativos relativos aos elementos das 
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propostas, quando as propostas forem excluídas com fundamento de nelas constarem 

um preço anormalmente baixo ---------------------------------------------------------------------  

----- c) nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

setembro, na actual redacção, conjugada com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro e artigo 12º do D. L. nº 127/2012 de 21 de Junho, propor que 

a Assembleia Municipal de Mira delibere: -------------------------------------------------------  

-----1 – Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro, emitir autorização prévia favorável à assunção de compromissos para o 

período de 3 anos, para: -----------------------------------------------------------------------------  

-----a) Fornecimento de Energia eléctrica em média e baixa tensão para edifícios e 

equipamentos públicos do Concelho de Mira, conforme lista anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante; ----------------------------------------------------------------------------  

-----b) Os seus encargos não excedam o limite de: ---------------------------------------------  

----- Ano de 2012 - 20.000,00 € (vinte mil euros); ---------------------------------------------  

----- Ano de 2013 -220.000,00 € (duzentos e vinte mil euros); -------------------------------  

----- Ano de 2014 -220.000,00 € (duzentos e vinte mil euros); ------------------------------  

----- Ano de 2015 - 200.000,00 € (duzentos mil euros). ---------------------------------------  

----- EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA SOLAR TÉRMICO DO POLO EDUCATIVO DA LENTISQUEIRA: --------------------------- 

-----A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 241/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 07 de setembro de 2012, no sentido de ser emitido 

parecer favorável à contratação de serviços para manutenção do sistema solar térmico 

do Pólo Educativo da Lentisqueira, para vigorar durante 12 meses, nos termos do artº. 

26º. do OE de 2012, conjugado com o artº. 3º. da Portaria nº. 9/2012, de 10 de janeiro, 

cujo valor estimado do contrato é de 325,00 € (trezentos e vinte e cinco euros), a 

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

----- EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE CLIMATIZAÇÃO DO POLO EDUCATIVO DA LENTISQUEIRA: -- 
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-----A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 242/2012, 

do sr. presidente da câmara,  de 07 de setembro de 2012, no sentido de ser emitido 

parecer favorável à contratação de serviços par manutenção das instalações mecânicas 

de climatização do Pólo Educativo da Lentisqueira, para vigorar durante 12 meses, nos 

termos do artº. 26º. do OE de 2012, conjugado com o artº. 3º. da Portaria nº. 9/2012, de 

10 de janeiro, cujo valor estimado do contrato é de 1.500,00 € (mil e quinhentos  euros), 

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

----- VENDA DE 32,65 TONELADAS DE SUCATA: ------------------------------------------------------- 

-----A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 243/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 10 de setembro de 2012, no sentido de  ser autorizada a 

venda de 32,65 toneladas de sucata, mediante recurso à hasta pública, nos termos e 

condições constantes do “Programa e Condições da Hasta Pública”, documento que se 

encontra anexo à presente ata e dela fica a fazer parte integrante. ----------------------------  

-----Mais foi deliberado aprovar a seguinte Comissão/Júri que deverá presidir à hasta 

pública: presidente: vereador dr. Miguel Grego; 1º. vogal: engº. Rui Silva; 2º. vogal: drª. 

Liliana Cruz; secretária: Olívia Eulálio; vogais suplentes: Filomena Brito e drª. Carmen 

Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- RATIFICAÇÃO DO ATO - ALTERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA – CORTE 

ESTRADA E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA O LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFÍCIO – 

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

-----A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 244/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 22 de agosto 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, o despacho 

por si proferido em 24 de agosto findo, autorizando a interrupção rodoviária na Rua 

Principal (entre o nº. 247 e o jardim de infância) para a realização de procissões em 

honra do Senhor dos Aflitos, nos dias 25 e 26 de agosto, bem como para lançamento de 

fogo-de-artifício. -------------------------------------------------------------------------------------  

----- ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE MIRA: --------------------------------------- 
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-----A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 245/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 10 de setembro de 2012, no sentido da atribuição 

definitiva dos topónimos “Praceta Poeta Franscisco Bingre” ao caminho municipal que 

se inicia e termina na Rua Poeta Franscisco Bingre, em Mira  e “Travessa das Escolas”, 

para o caminho municipal no lugar do Arneiro que tem início na Rua das Escolas e dá 

acesso à casa aí existente. ---------------------------------------------------------------------------   

-----------------------DIVISÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO: ---------------------- 

----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA PASSES ESCOLARES A ALUNOS MATRICULADOS EM 

ESCOLAS FORA DO CONCELHO DE MIRA PARA O ANO LETIVO 2012/2013:--------------------- 

-----A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº.246 /2012, 

do sr. presidente da câmara, de 05 de agosto de 2012, no sentido da atribuição de 

subsídio destinado ao pagamento de 50% do passe escolar de todos os alunos cujos 

cursos não funcionam na Escola Sec/3 Drª. Maria Cândida, de Mira, durante o ano 

lectivo de 2012/2013.--------------------------------------------------------------------------------  

----- APROVAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE MIRA, AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE MIRA E ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CARAPELHOS E 

CORTICEIRO DE BAIXO, NO ÂMBITO DO APOIO À EDUCAÇÃO, NOMEADAMENTE SERVIÇOS 

DE COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NAS ESCOLAS DO 1.º CEB DURANTE O ANO 

LETIVO 2012/2013:------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 247/2012, 

de 05 de setembro de 2012, no sentido de ser aprovado o protocolo de colaboração a 

celebrar entre o Município de Mira, o Agrupamento de Escolas de Mira e a Associação 

de Solidariedade Social de Carapelhos e Corticeiro de Baixo, no âmbito do apoio à 

Educação, nomeadamente, serviço de componente de apoio à família nas escolas do 1º. 

CEB durante o ano letivo de 2012/2013. ---------------------------------------------------------  

-----O referido protocolo encontra-se anexo à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
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-----Assuntos da D.E.C.D. 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:----------------------------------  

----- APROVAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE MIRA, AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE MIRA E CASA DO POVO DE MIRA, NO ÂMBITO DO APOIO À EDUCAÇÃO, 

NOMEADAMENTE SERVIÇOS DE ATL NA ESCOLA DO 1.º CEB DE MIRA DURANTE O ANO 

LETIVO 2012/2013:------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 248/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 12 de setembro de 2012, no sentido de ser aprovado o 

protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Mira, o Agrupamento de 

Escolas de Mira e a Casa do Povo de Mira, no âmbito do apoio à Educação, 

nomeadamente, serviço de ATL na escola do 1º. CEB de Mira,  durante o ano letivo de 

2012/2013. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-----O referido protocolo encontra-se anexo à presente ata, dela fazendo parte 

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

----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA PASSES ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS, FORA 

DA ESCOLARIDADE MÍNIMA OBRIGATÓRIA:----------------------------------------------------------- 

-----A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 249/2012, 

do sr. presidente da câmara, de 11 de setembro de 2012,  no sentido da atribuição de 

subsídio destinado ao pagamento dos passes escolares a seis alunos carenciados da 

“Obra de Frei Gil”, durante o ano letivo de 2012/2013, em virtude dos mesmos se 

encontrarem fora da escolaridade mínima obrigatória e, como tal, não poderem usufruir 

de passe escolar gratuito.----------------------------------------------------------------------------    

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

------ E, não havendo mais nada a tratar, pelo sr. presidente da câmara, dr. João Maria 

Ribeiro Reigota, foi declarada encerrada a reunião, sendo 17:15 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. ----------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

Ata da Reunião de 13/09/12 
Página 45 de 45 

 
 

-----E, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Carmen da Conceição Santos, na 

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

________________________________________ 

 (presidente: João Maria Ribeiro Reigota, dr.) 

________________________________________ 

(secretária: Carmen da Conceição Santos, drª.) 

 


