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----- Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, nesta Vila de Mira 

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

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

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

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

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

Drª. Carmen da Conceição Santos, da Divisão de Obras Municipais, Engº. Rui Manuel 

Reixa da Cruz Silva,  da Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e 

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

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

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

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

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

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

----- FINANÇAS MUNICIPAIS: --------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o resumo diário da tesouraria n.º 30, de treze de fevereiro corrente, 

com um saldo orçamental de 400.764,00 € (quatrocentos mil, setecentos e sessenta e 

quatro euros). --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----A Chefe de Divisão, Drª. Carmen Santos interveio para prestar esclarecimento 

relativamente à demora na elaboração das atas das reuniões do Executivo o qual, disse, 

se prendia com a escassez  de recursos humanos disponíveis e com a necessidade de dar 
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resposta cabal às solicitações da Assembleia Municipal, no sentido de recuperar o atraso 

verificado na elaboração das atas das sessões do referido Órgão Municipal. --------------- 

-----O Sr. Vereador João Rocha de Almeida reportou-se, de novo, à questão da 

ocupação abusiva, por empresa privada, de lote da Zona Industrial Pólo I e disse que 

continuava à espera que lhe fosse apresentado um relatório da situação. Mais disse que 

se tratava de  invasão de propriedade pública por parte de um particular e que deveria 

ser comunicado o facto às entidades competentes, designadamente ao Ministério 

Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Aludiu, depois, à suposta venda de madeira, proveniente da intempérie do mês de 

janeiro, por uma determinada associação do concelho e solicitou informações sobre o 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego interveio e disse que, relativamente à ocupação 

do lote na Zona Industrial pela empresa “Leal & Soares”, tinha solicitado relatório aos 

Serviços de Fiscalização o qual, oportunamente, apresentaria ali. Disse também que já 

tinha contactado a própria empresa no sentido de ser esclarecida a utilização que estava 

a ser dada ao lote, face ao que tinha sido autorizado pela Câmara Municipal. ------------- 

----- No tocante às atas, esclareceu que o Serviço de Apoio aos Órgãos Autárquicos 

estava sob a responsabilidade de uma única funcionária, a Coordenadora Técnica D. 

Olívia; que, recentemente, tinha sido recrutada uma outra pessoa para ajudar na 

elaboração das atas, designadamente o Técnico de Metrologia, Sr. António Arrais, uma 

vez que este detinha formação complementar que lhe permitia fazer aquele trabalho. 

Disse que era humanamente impossível uma só pessoa conseguir ter o trabalho em dia, 

quer da Câmara Municipal, quer da Assembleia, mormente desta porquanto as atas eram 

um repositório completo de tudo o que era dito nas sessões, o que gerava uma enorme 

complicação para quem tinha que lavrar o texto, sendo certo que a lei apenas abrigava a 

que fosse feito um resumo do que essencial tiver ocorrido na reunião. Realçou ainda a 

dificuldade que os serviços tinham em descodificar a gravação para conseguirem exarar 

em ata as interveções, sem desvirtuar o seu conteúdo. ----------------------------------------- 
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-----Quanto ao problema da venda de madeiras, informou que, no tocante aos 

Compartes, o processo estava a seguir os trâmites legais, no âmbito judicial e quanto à 

questão do Casalense, disse que, na sua opinião, tinha havido alguma precipitação na 

forma como as coisas tinham sido feitas. Mais esclareceu que iria haver uma reunião 

com os representantes da referida associação e que havia todo o interesse em que as 

associações concelhias colaborassem com a autarquia, no sentido de  se proceder à 

limpeza das matas do concelho. ------------------------------------------------------------------ 

----- Deu, depois, conhecimento de reunião ocorrida no dia anterior, no  Ministério da 

Justiça, com o novo Chefe de Gabinete da Srª. Ministra, em que tinham estado presentes 

mais dois elementos do Gabinete e o Sr. Diretor-Geral da Reforma Judiciária. Disse que 

os Vereadores da Câmara Municipal de Mira tinham sido acompanhados pela Srª. 

Secretária do Tribunal de Mira e que da reunião tinham ressaltado alguns aspetos 

essenciais: seriam contabilizados os anos de 2010-2012, para efeitos de apuramento de 

elementos, tendo em vista o encerramento ou não do Tribunal de Mira; além de serem 

contabilizadas apenas as peças processuais tipificadas no estudo feito, seriam também 

retirados os processos  que iriam sair para as secções especializadas e, feitas as contas 

desta maneira, o Tribunal de Mira apenas ficaria com cerca de 230 processos, o que 

significava que, se não houvese os Julgados de Paz, haveria mais processos. Disse 

também que tinha ficado muito desagradado, porquanto estava convicto que nada se iria 

resolver até às eleições autárquicas e que, até lá, apenas se continuaria a enganar as 

pessoas, o que era inaceitável. -------------------------------------------------------------------- 

----- Reportou-se, depois, à manifestação ocorrida naquele mesmo dia, na Escola do 1º. 

Ciclo de Crapelhos e esclareceu que tinha recebido na semana passada uma carta da 

Junta de Freguesia de Carapelhos, a alertar para algumas questões na Escola, as quais, 

aliás, eram já do conhecimento da Câmara Municipal e estava prevista uma reunião com 

o Agrupamento de Escolas de Mira para melhor ser analisado o problema. Disse 

também que, com grande espanto seu, tinha tido conhecimento da realização de uma 

reunião, na própria Escola, na tarde do dia anterior, supostamente convocada ou 

incentivada pela Junta de Freguesia de Carapelhos em que teria sido decidido fechar a 
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escola e chamar a televisão para dar conhecimento da ocorrência; que, da parte da 

manhã, tinha recebido uma mensagem no telemóvel e também uma chamada telefónica 

de um pai a dar conhecimento que a Escola estava fechada a cadeado e que estava lá a 

televisão; que, a situação era grave, uma vez que a manifestação não era legalizada, a 

Câmara não tinha sido avisada e ele próprio tinha avisado a direção do Agrupamento de 

Escolas de que, pese embora não tivessem sido chamadas as forças da ordem,  quem 

prevaricasse estava a incorrer em crime público. ----------------------------------------------- 

-----Quanto ao motivo da manifestação, disse que se prendia com a necessidade de 

execução de obras de recuperação da referida Escola, as quais, de acordo com o 

definido na Carta Educativa, deveriam ter ocorrido no ano anterior, todavia, desde 

sempre se tinha optado por não aderir aos mega Agrupamentos de Escolas e apenas ir 

encerrando, paulatinamente,   aquelas cujo funcionamento deixasse de se justificar e em 

Mira nunca nenhuma escola tinha sido encerrada pela Direção-Geral de Educação, todas 

tinham sido encerradas pacificamente e de acordo com a população. ----------------------- 

-----Relativamente às escolas que tinham sido recuperadas, disse que todas tinham sido 

integralmente financiadas, desde a de Portomar, às Cabeças-Verdes, Casal S. Tomé, 

Lagoa, Praia de Mira até à construção do Pólo Educativo da Zona Sul. No que toca à 

escola de Carapelhos, explicou que não tinha sido concedido financiamento e que não se 

justificava fazer lá obras enquanto não houvesse a garantia de que, pelo menos, ela se 

iria manter em funcionamento pelo período de 4 anos e temia que, após as eleições 

autárquicas, já no próximo ano letivo algumas das escolas naquelas condições não 

fossem abrir. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Esclareceu ainda que as intervenções mais leves tinham sido comunicadas pela 

Diretora da escola, através de e-mail, recebido na terça-feira e que as intervenções 

tinham sido levadas a efeito na quarta e quinta-feira, faltando apenas uma intervenção 

que era a mudança de areia, apesar daquela Escola ter sido a última onde se tinha feito a 

mudança de areia. Refutou que fosse afirmado que a escola não sofria obras há cerca de 

30 anos, porquanto não era verdade, uma vez que até o próprio piso era novo, para além 

de que também não tinha havido qualquer comunicação, quer da associação de pais, 
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quer dos professores, relativamente ao facto das salamandras se encontrarem entupidas 

e as salas estarem desprovidas de aquecimento, apenas tendo tido conhecimento do 

facto através da televisão. ------------------------------------------------------------------------- 

-----A finalizar, disse também que aquela era a única escola do concelho em que a 

Câmara Municipal estava a pagar o aluguer de um espaço à Junta de Freguesia de 

Carapelhos, para servir de refeitório para as crianças e era injusto que se estivesse 

sempre a criticar e a acusar a Câmara Municipal de não ajudar.------------------------------ 

-----O Sr. Vereador Rocha de Almeida interveio e disse que, relativamente à elaboração 

das atas, reconhecia a necessidade de haver um reforço, por forma a que o serviço não 

estivesse a ser assegurado por uma única pessoa e defendeu que esse apoio deveria ser 

permanente e não esporádico.--------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao facto da Câmara Municipal de Mira estar a pagar o aluguer de 

um espaço à Junta de Freguesia de Carapelhos, disse que sempre o tinha entendido 

como uma forma indireta de subsidiar, de dar alguma ajuda a uma  Junta que era 

pequena e pobre e nada mais. --------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao problema do Tribunal, disse que todos continuavam interessados e 

empenhados em que se resolvesse da melhor forma, porquanto para além do mesmo 

representar uma luta grande de muitos anos, era também uma necessidade absoluta que 

a existência de um Tribunal em Mira.------------------------------------------------------------  

--------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:----------------------  
----- PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

– 2.ª APRECIAÇÃO PÚBLICA----------------------------------------------------------------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 26/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 11 de fevereiro de 2013, no sentido de ser aprovado, ao 

abrigo das disposições conjugadas previstas no artigo nº. 241º. da Constituição da 

República Portuguesa, na alínea a) do nº. 2 e na alínea a) do nº. 5, do artº. 64º. da Lei nº. 

169/99, de 18 de setembro, na atual redação, o Projeto de Regulamento Municipal dos 

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda ao Público e de 
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Prestação de Serviços, o qual se encontra anexo à presente ata, dela fazendo parte 

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

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

de 30 dias úteis, nos termos do nº. 2, do artº. 118º. do Código do Procedimento 

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

----- HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A INSTALAÇÃO DE 

ESTRUTURAS DESTINADAS À AFIXAÇÃO DE PUBLICIDADE ESTÁTICA NO CONCELHO DE 

MIRA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 27/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 11 de fevereiro de 2013, no sentido de serem aprovadas 

as condições gerais da hasta pública para concessão de espaços públicos para a 

instalação de estruturas destinadas à afixação de publicidade estática no concelho de 

Mira, que se enunciam de forma sucinta no edital, programa e condições gerais e 

especiais, que se encontram anexos à presente acta, dela fazendo parte integrante.-------- 

----- A Comissão/Júri que deverá presidir à hasta pública será composta pelos seguintes 

elementos: Presidente: Vereador Dr. Miguel Grego; 1º. Vogal: Dr. Ângelo Lopes; 2º. 

Vogal: Drª. Liliana Cruz; Secretária: Olívia Eulálio; Vogal suplente: Engº. Rui Silva.---- 

-----Mais foi deliberado submeter as referidas condições gerais e especiais da hasta 

pública à Assembleia Municipal, a fim de obter a necessária autorização, nos termos do 

disposto na alínea q) do nº. 2 do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na 

actual redacção.------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Deliberado ainda proceder à devida publicitação, por edital, nos lugares de estilo e 

jornais do concelho. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE MIRA PARA O ANO DE 2013 (SIADAP 

E SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE) ----------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 28/2013, 

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

-----Considerando que: --------------------------------------------------------------------------- 
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-----O Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, veio adaptar à 

Administração Local o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública (SIADAP), aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro, na redação dada pela Lei nº 66-B/2012 de 31 de dezembro (Orçamento de 

Estado 2013), designadamente com a criação de novas regras no que respeita aos três 

subsistemas de avaliação: SIADAP1 – Avaliação do Desempenho das Unidades 

Orgânicas; SIADAP 2 – Avaliação do Desempenho dos Dirigentes dos Municípios; 

SIADAP 3 – Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores das Autarquias Locais; ------   

----- O Sistema de Avaliação do Desempenho se articula com o sistema de 

planeamento, constituindo um instrumento de acompanhamento e avaliação do 

cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais, dos objetivos bienais e planos de 

atividades, baseado em indicadores de medida a obter pelos serviços; ---------------------  

----- É competência do município definir os objectivos estratégicos, para poderem ser 

fixados os objectivos operacionais de cada unidade orgânica e os objectivos individuais 

para os dirigentes intermédios e demais trabalhadores; -------------------------------------- 

-----E, considerando, ainda, que: ---------------------------------------------------------------- 

----- Importa conceber, em cada Unidade Orgânica, um quadro estratégico com 

identificação de objetivos de eficácia, eficiência e qualidade que constitua um 

documento de referência que facilite a articulação entre os diferentes instrumentos de 

planeamento autárquico – Plano de Atividades, Orçamento, Mapa de Pessoal e 

SIADAP e um acompanhamento eficaz dos objetivos e resultados a alcançar;------------- 

----- Que o Municipio de Mira, em face da atual conjuntura de crise económica 

financeira e global, tem como missão garantir uma atuação eficaz no domínio das 

atribuições legalmente cometidas, prosseguindo o bem estar das populações e utentes, 

mediante a eficiente afetação de meios e recursos, numa lógica consentânea com a 

sustentabilidade financeira da autarquia;------------------------------------------------------- 

-----Tendo em conta alguns dos valores desta autarquia, nomeadamente, Serviço 

Público; Transparência; Proximidade; Igualdade e Respeito pela diversidade ética, 

social, económica e cultural; Diálogo e Participação, Comunicação e Informação;------ 
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----- A necessidade de atender à situação económica e financeira que o País atravessa 

e à qual o Municipio de Mira não é imune, com a consequente necessidade de reduzir 

custos de organização e funcionamento dos serviços, com a necessidade que se impõe 

de melhorar a eficiência, garantindo a melhoria da relação custo/benefício nos 

diversos sectores de intervenção municipal e ainda com a oportunidade que se 

apresenta de melhorar procedimentos, melhorar a eficácia da ação municipal, otimizar 

o funcionamento dos serviços; -------------------------------------------------------------------- 

----- A necessidade de reforçar a coesão interna, desenvolvendo e partilhando atitudes 

que permitam enfrentar desafios, mudanças, dificuldades, desenvolvendo o crescimento 

interno; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Considerando, por fim, que todos os serviços municipais deverão observar, no 

quadro das atribuições que lhe estão cometidas, os Objetivos Estratégicos para 2013, 

tendo em conta que os mesmos deverão nortear, o processo de definição de Objetivos 

Estratégicos/Prioritários, para o conjunto das unidades orgânicas, com vista à sua 

avaliação, à sua articulação com o Sistema de Gestão de Qualidade, à coerência entre 

as Grandes Opções do Plano e os instrumentos de planeamento estratégico, bem como 

os recursos humanos e financeiros disponíveis. ------------------------------------------------ 

-----Pelo que, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 4 e alínea a) do art.º 

5.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, submeto à aprovação da 

Câmara Municipal os Objectivos Estratégicos para o ano 2013: --------------------------- 

-----1.º) Promover o cumprimento da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em 

Atraso, nomeadamente no que se refere à assunção de despesa apenas quando exista 

disponibilidade financeira para o respetivo pagamento no muito curto prazo e à 

garantia de que não irão ser aumentados os pagamentos em atraso às entidades 

externas que se relacionam com o Municipio;-------------------------------------------------- 

-----2.º) Promover ações que incentivem e divulguem comportamentos coletivos que 

consolidem o concelho como economicamente suportado e socialmente distribuído; ----- 
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-----3.º) Implementar medidas de desenvolvimento de políticas locais que promovam a 

coesão e o desenvolvimento social ancorado numa visão de desenvolvimento 

sustentável, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------- 

-----a) – Pelo criar de condições promotoras da qualidade de vida de todo os seus 

munícipes;------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----b) – Prosseguindo uma política que se pretende facilitadora de um processo de 

envelhecimento são, autónomo, ativo e plenamente integrado; ------------------------------ 

-----c) – Pela implantação de ações especialmente destinadas às pessoas com 

deficiência e necessidades especiais; ----------------------------------------------------------- 

-----d) - Através da integração da dimensão de género nas diversas áreas de política e 

de ações específicas para a promoção da igualdade de género, incluindo ações 

positivas de combate a reprodução das desigualdades em função do género;-------------- 

-----e) - Promovendo a Responsabilidade Social das Organizações através do 

estabelecimento de formas de cooperação com entidades privadas, com e sem fins 

lucrativos, nomeadamente nas áreas do investimento corporativo na comunidade, do 

voluntariado empresarial, do desenvolvimento sócio-cultural, da formação pessoal e 

social e da promoção do espírito empreendedor; ---------------------------------------------- 

-----4.º) Potenciar o processo de modernização administrativa em curso, procurando 

enquadrar com outros programas e instrumentos de política pública, promovendo um 

aumento de eficiência e da qualidade da administração com reflexos comprováveis ao 

nível da interação com os cidadãos e as empresas (essencialmente ao nível dos 

denominados “custos de contexto”) ------------------------------------------------------------- 

-----5º) Consolidar a implementação de medidas de otimização da utilização dos 

recursos disponíveis de modo a reduzir os custos de funcionamento.”  -----------------------  

----- 2ª. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE 

COORDENAÇÃO DA AVALIAÇÃO   -------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 29/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 11 de fevereiro de 2013, no sentido de ser aprovada a 
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2ª. alteração ao Regulamento Interno de Funcionamento do Conselho de Coordenação 

da Avaliação, o qual se encontra anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.----- 

-----A referida proposta é do seguinte teor: ----------------------------------------------------- 

-----“Atendendo à publicação e entrada em vigor da Lei nº 66-B/2012, de 31 de 

dezembro (diploma que aprovou o Orçamento de Estado 2013 – LOE 2013), que no seu 

artigo 49.º introduziu alterações à Lei nº 66-B/2007 de 28 de dezembro, normativo que 

estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração 

Pública (SIADAP). --------------------------------------------------------------------------------- 

-----Atendendo ainda ao Novo Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, 

publicado na 2.ª série do Diário da República de 18 de janeiro de 2013.------------------- 

-----Com o objetivo de operacionalizar as alterações legislativas previstas na Lei nº 66-

B/2012 de 31 de dezembro – LOE 2013, artigo 49.º no que concerne às competências 

do Conselho Coordenador de Avaliação de acordo com o estabelecido no n.º 6 do art. 

58º da Lei nº 66-B/2007 de 28 de dezembro, na atual redação e n.º 6 do art. 21º do 

Decreto Regulamentar nº 18/2009 de 4 de setembro, foram estabelecidas diretrizes 

para uma aplicação objectiva e harmónica do Sistema Integrado de Avaliação do 

Desempenho na Administração Pública (SIADAP), bem como, regras e forma de 

funcionamento do Conselho Coordenador da Avaliação (CCA) além de outras 

disposições que auxiliaram na efetiva aplicação do SIADAP na sua adequação às 

realidades específicas desta Câmara Municipal.----------------------------------------------- 

-----É pertinente frisar que as alterações introduzidas em matéria de SIADAP se 

aplicam aos desempenhos e ciclo avaliativo que se iniciam em janeiro de 2013, 

devendo o desempenho relativo ao ano de 2012 ser avaliado de acordo com o 

Regulamento Interno de Funcionamento do Conselho de Coordenação da Avaliação, 

aprovado em reunião de Câmara de 24 de março de 2011, vigente a 31 de dezembro de 

2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tendo em conta, as alterações legislativas previstas na Lei nº 66-B/2012 de 31 de 

dezembro – LOE 2013, artigo 49.º, bem como, o Regulamento de Organização dos 

Serviços Municipais e o seu organograma, verificou-se a necessidade de proceder a 
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algumas alterações ao Regulamento, visando a melhoria do processo de avaliação de 

desempenho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Assim, no contexto dos diplomas invocados, proponho que a Câmara Municipal 

aprove a presente proposta da 2.ª alteração ao Regulamento Interno de Funcionamento 

do Conselho Coordenador de Avaliação. ------------------------------------------------------- 

-----Em anexo minuta da 2.ª alteração ao Regulamento Interno de Funcionamento do 

CCA da Câmara Municipal de Mira” -----------------------------------------------------------  

-----INTEMPÉRIE DE 19 DE JANEIRO DE 2013 – APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO DE 

MIRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 30/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 08 de fevereiro de 2013, no sentido da Câmara 

Municipal prescindir da percentagem prevista no Regime Florestal Parcial, proveniente  

da venda de arvoredo efetuada pelo ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e 

Florestas, a favor das associações concelhias que sofreram prejuízos nos seus edifícios-

sede ou estruturas utilizadas pelas associações para prosseguir as suas atividades, 

decorrente da intempérie que assolou o concelho de Mira nos dias 19 e 20 de janeiro 

último. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A referida proposta é do seguinte teor: ----------------------------------------------------- 

----- “Tendo em consideração a intempérie ocorrida no fim-de-semana de 19 e 20 de 

janeiro de 2013 e que levaram à destruição de muito arvoredo do concelho, devastação 

de culturas agrícolas, habitações, equipamentos municipais, rede viária, equipamentos 

das associações e colectividades ----------------------------------------------------------------- 

-----Ora como é sabido vivemos momentos difíceis a nível financeiro e económico, 

competido à Câmara Municipal ajudar e apoiar na medida do possível as Associações 

e colectividades do concelho que viram os seus edifícios sede e demais equipamentos 

ser destruídos e danificados; --------------------------------------------------------------------- 

-----Tendo em conta a importância que as suas actividades representam para o 

concelho, a dimensão dos estragos, bem como, a descapitalização da maioria das 

Associações e os grandes obstáculos existentes no acesso ao crédito; ---------------------- 
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-----No sentido de mitigar os prejuízos provocados pela intempérie e de apoiar na 

reparação/reconstrução dos seus edifícios sede ou estruturas utilizadas pelas 

associações para prosseguir as suas atividades; ----------------------------------------------- 

-----Tendo em consideração o disposto na alínea b) do nº 4 do artigo 64º da lei nº 

169/99 de 18 de setembro na atual redação em que compete à Câmara Municipal 

“apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra” ------------------ 

-----Proponho que a Câmara Municipal, no âmbito concreto da intempérie que assolou 

o Concelho de Mira, no transato fim-de-semana de 19 e 20 de janeiro, como forma de 

apoio, em situações apreciadas caso a caso, devidamente comprovadas, respeitantes a 

Associações que sofrem prejuízos nos seus edifício sede ou estruturas utilizadas pelas 

associações para prosseguir as suas atividades, prescinda da sua percentagem 

(conforme o previsto no Regime Florestal Parcial) na venda de arvoredo efetuado pelo 

ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas; ---------------------------------- 

-----Os pedidos serão analisados caso a caso, nas condições supra citadas e 

despachados por mim sendo posteriormente ratificados em reunião de Câmara.”---------  

----- SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DA 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO 

CAMARÁRIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013---------------------------------------------------------  

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

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

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

Dr. Miguel Grego e Prof. Saul Rico, aprovar a proposta nº. 31/2013, do Sr. Presidente 

da Câmara, de 11 de fevereiro de 2013, no sentido da supressão da realização da 2ª. 

reunião ordinária do Executivo Municipal, de 28 de fevereiro corrente, dado que nesse 

mesmo dia se irá realizar a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mira. Tendo 

em conta que a estrutura afeta às reuniões dos órgãos e os meios humanos são os 

mesmos, torna-se necessário racionalizar os meios e contribuir para a operacionalidade 

dos serviços, para além de que não se antevê que haja assuntos de especial relevância 

que obrigue à realização da citada reunião. ----------------------------------------------------- 
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-----O sr. Vereador João Rocha de Almeida disse que, em seu entender, as razões 

aduzidas não eram suficientes e que a reunião deveria realizar-se normalmente, 

sugerindo ainda que a mesma se realizasse numa outra data mais conveniente. ------------ 

----- EMISSÃO DE PARECER – PROJETO DE LEI QUE PROCEDE À ALTERAÇÃO DOS 

DIPLOMAS QUE CONSTITUÍRAM AS SOCIEDADES POLIS – TOMADA DE CONHECIMENTO---  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento da  

proposta nº. 32/2013, do Sr. Presidente da Câmara, de 08 de fevereiro de 2013, do 

seguinte teor:---------------------------------------------------------------------------------------- 

“Considerando que o Gabinete da Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território solicitou ao Município de Mira a emissão de 

parecer até ao dia 30 de janeiro, acerca do projeto de decreto-lei que procede à 

alteração dos diplomas que constituíram as sociedades Polis, alterando em particular 

as regras aplicáveis à direção e coordenação geral das intervenções no âmbito do 

Programa Polis Cidades e das Operações Polis Litoral.-------------------------------------- 

-----Atendendo que os objetivos do presente projeto de diploma são:----------------------- 

-----a) Revogar a obrigação legal que impende sobre as sociedades Polis de contratar 

a Parque Expo 98, S.A., para as atividades de direção e coordenação geral, tendo em 

conta a prevista extinção desta sociedade;------------------------------------------------------ 

-----b) Abrir as referidas atividades à concorrência;------------------------------------------ 

-----c) Assegurar que, até à sua extinção, a sociedade Parque EXPO 98, S.A., continua 

a assegurar a direção e coordenação das ações em curso que lhe tenham sido 

cometidas no âmbito dos programas Polis. ----------------------------------------------------- 

 ----Tendo em conta que o Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro deliberou emitir o seguinte parecer, que foi subscrito na íntegra pelo 

Município de Mira:--------------------------------------------------------------------------------- 

-----“Em primeiro lugar, relembramos que esta nossa posição já foi apresentada a Vª 

Exª nas duas reuniões de trabalho havidas (05SET11 e 21SET12), assim como a 

Colaboradoras de Vª Exª gestoras do Programa Polis Litoral, nomeadamente à Drª. 

Cândida Pestana.----------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Não vamos escrever mais do que poucas palavras para relembrar que a CI Região 

de Aveiro e os seus Municípios associados foram contra a "Adjudicação Direta por 

Decreto Lei" à Parque Expo decidida pelo Governo, para a prestação de serviços de 

gestão às Empresas Polis Litoral, defendendo na altura a ida ao mercado pelos 

mecanismos da contratação pública. ------------------------------------------------------------ 

----- A despesa de gestão da Polis Litoral Ria de Aveiro é uma despesa não elegível ao 

financiamento dos Fundos Comunitários e por isso assumida pelos seus acionistas. ----- 

-----A Polis Litoral Ria de Aveiro tem uma Equipa Técnica da Parque Expo, a tempo 

inteiro e residente em Aveiro,  a trabalhar desde janeiro de 2009 composta atualmente 

por Sete Técnicos Superiores e Um Administrativo. ------------------------------------------- 

-----Esta Equipa é hoje profunda conhecedora do Programa Polis Litoral Ria de 

Aveiro, dos procedimentos técnicos e administrativos da gestão da empresa e, mais 

importante do que tudo, da própria Ria de Aveiro, ecossistema de elevada delicadeza e 

complexidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Este conhecimento não pode ser perdido. É muito trabalho de mais de quatro anos 

e de oito Técnicos, hoje devidamente capacitados no conhecimento da matéria a gerir, 

a Ria de Aveiro.------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Embora recetivos a uma opinião mais avalizada, entendemos que a única boa 

solução disponível, é a cedência de posição contratual da Parque Expo à CI Região de 

Aveiro dos contratos de todas as pessoas desta equipa técnica, sustentando os seus 

custos por uma transferência financeira da Polis Litoral Ria de Aveiro SA para a CI 

Região de Aveiro. Os apoios complementares que atualmente são prestados pelos 

técnicos da Sede da Parque Expo, serão assumidos pela CI Região de Aveiro, com 

participação dos seus Municípios associados e de alguma prestação de serviço pontual 

que se entenda necessária. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Além desta solução ser de imediata aplicação (a finalização do concurso público 

pode ser posterior à extinção da Parque Expo) e muito mais barata do que a que temos 

em curso (poderá custar cerca de metade do seu valor atual), vai permitir outros 

ganhos,  nomeadamente com redução de custos de instalação (a Equipa irá trabalhar 
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para a Sede da CI Região de Aveiro), e com a sua utilização para os trabalhos de 

gestão global da Ria de Aveiro que se perspetivam possam vir a ser exercidos pela CI 

Região de Aveiro.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- É importante realçar que o recurso a empresas privadas especializadas na 

realização e gestão de projetos, fiscalização e execução de obras, é a prática normal da 

Polis Litoral Ria de Aveiro que queremos continuar a utilizar. O que está aqui em 

causa é a gestão global da intervenção dando seguimento a um trabalho com mais de 

quatro anos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- É com estes pressupostos muito objetivos que propomos que Artigo 2º, Ponto 1 da 

proposta de Decreto-Lei em causa, tenha a seguinte redação: ------------------------------- 

 ---- "As atividades de direção e coordenação geral das intervenções no âmbito do 

Programa Polis Cidades e das Operações Polis Litoral deixam de ser asseguradas pela 

Parque Expo, S.A., e ficam sujeitas ao regime da contratação pública estabelecido no 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto Lei nº18/2008, de 29 de 

janeiro, ou a acordos de cedência de posição contratual a entidades que integram a 

estrutura acionista de cada empresa."----------------------------------------------------------- 

----- Esta é uma questão que entendemos de capital importância para o sucesso da 

execução do Programa Polis Litoral da Ria de Aveiro, aproveitando o enorme 

investimento já executado, e como contributo fundamental para a boa gestão do futuro 

da Ria de Aveiro, num compromisso ativo entre o Governo, a CI Região de Aveiro e os 

seus Municípios associados.”--------------------------------------------------------------------- 

-----Pelo exposto, dá-se conhecimento à Câmara Municipal, do parecer subscrito pelo 

Município de Mira emitido no âmbito da consulta acerca do projeto de decreto-lei que 

procede à alteração dos diplomas que constituíram as sociedades Polis, alterando em 

particular as regras aplicáveis à direção e coordenação geral das intervenções no 

âmbito do Programa Polis Cidades e das Operações Polis Litoral, realizada pelo 

Gabinete da Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 

do Território.” -------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----O sr. Vereador João Rocha de Almeida questionou porque razão o concelho de 

Mira não estava integrado na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA).  

-----O sr. Vereador Dr. Miguel Grego explicou que, em determinada altura, quem de 

direito, tinha decidido não integrar a CIRA mas sim a CIM-BM, ficando Mira ligada a 

Coimbra e não a Aveiro.--------------------------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Vereador João Rocha de Almeida defendeu que Mira deveria estar associada 

a Aveiro, uma vez que a nível geográfico, o concelho estava ligado à Ria de Aveiro.----- 

-----Mais disse que estava de acordo com a proposta do gabinete da Srª. Ministra da 

Agricultura, porquanto entendia que se deviam abrir as atividades à concorrência, tal 

como referido na alínea b) supracitada e afirmou também que os Vereadores do PSD 

apenas tomavam conhecimento do parecer emitido pela CIRA e subscrito pelo 

Município de Mira, no entanto não o subscreveriam. ------------------------------------------ 

----- TOMADA DE CONHECIMENTO – 2ª. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E 2ª. ALTERAÇÃO ÀS 

GOP’S – 2013----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A câmara municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento da proposta 

nº 33 /2013, do Sr. Presidente da Câmara, de 06 de fevereiro de 2013, contendo a 2ª. 

alteração orçamental e 2ª. alteração às GOP’s 2013, cifrada em 56.100,00 € (cinquenta e 

seis mil e cem euros). ------------------------------------------------------------------------------ 

-----A referida alteração encontra-se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

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

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

VENCIDOS DO FORNECEDOR “MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDª” AO BANCO COMERCIAL 

PORTUGUÊS, S.A -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Reverendo, Dr. Miguel Grego e Prof. Saul Rico, aprovar a proposta nº. 34/2013, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 28 de janeiro de 2013, no sentido de ser ratificado, ao abrigo 

do disposto no nº. 3 do artº. 68º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na atual redação,  
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o despacho proferido em 28 de janeiro de 2013, relativo à autorização de cedência de 

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

S.A., relativos à fatura nº. 189, no valor de 6.267,88 € (seis mil, duzentos e sessenta e 

sete euros e oitenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------- 

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

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

SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO – LISTAGEM DA SECÇÃO DE TAXAS, EXPEDIENTE E 

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

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

169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, tomou 

conhecimento da proposta nº. 35/2013, do sr. Presidente da Câmara, de 08 de fevereiro 

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

listagem à reunião do Executivo Municipal de 24 de janeiro de 2013, em matéria da 

Secção de Taxas, Expediente e Águas, a qual se encontra anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante.--------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------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 36 /2013, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 08 de fevereiro de 2013 em cumprimento ao disposto no n.º 3, 

do art.º 65º. da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro, contendo a listagem de processos de obras despachados pelo 

Sr. Presidente e Vice-Presidente da Câmara, ao abrigo da delegação de competências, 

no período que medeia entre a reunião de 24 de janeiro de 2013 e o dia 08 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 
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apresentada, não se pronunciando relativamente ao procedimento uma vez que o 

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

-----RATIFICAÇÃO DE ATO DE APROVAÇÃO DE CALENDARIZAÇÃO DE OBRAS E 

ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – LITORAL REGAS – COMÉRCIO DE APOIO A 

AGRICULTURA, LDª. -------------------------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 37/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 08 de fevereiro de 2013, no sentido da ratificação, ao 

abrigo do disposto no nº. 3 do artº. 68º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, do 

despacho por si proferido em 07 de fevereiro corrente, que admitiu a comunicação 

prévia de obras de construção de pavilhão industrial, em que é requerente “Litoral 

Regas – Comércio de Apoio a Agricultura, Ldª.”.---------------------------------------------- 

----- RATIFICAÇÃO DE ATO DE APROVAÇÃO DE CALENDARIZAÇÃO DE OBRAS E 

ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – LINEVE, LDª.------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 38/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 08 de fevereiro de 2013, no sentido da ratificação, ao 

abrigo do disposto no nº. 3 do artº. 68º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na atual 

redação, do despacho por si proferido em 07 de fevereiro corrente, que admitiu a 

comunicação prévia de obras de construção de pavilhão industrial, em que é requerente 

“Lineve, Ldª. – Materiais de Construção e Ferramentas”. ------------------------------------- 

-----APROVAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ESTABELECIMENTOS DE 

ALOJAMENTO LOCAL-----------------------------------------------------------------------------------------  

-----Por proposta da Srª. Vice-Presidente da Câmara, o presente assunto foi retirado da 

ordem de trabalhos da reunião, para posterior deliberação. ----------------------------------- 

-----------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS------------------------------ 
-----REGIME EXCECIONAL E TEMPORÁRIO DE LIBERAÇÃO DAS CAUÇÕES PRESTADAS 

PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS – 

D.L. Nº. 190/2012, DE 22 DE AGOSTO----------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 39/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 11 de fevereiro de 2013, no sentido de ser autorizada a 
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realização de vistorias às obras abaixo identificadas, na data e horários indicados, com 

vista  ao procedimento de liberação de cauções:------------------------------------------------ 

-----Empreitada nº. 53/2008: Execução do Pólo Educativo da Zona Sul – Lentisqueira, 

adjudicado à empresa “Construções Marvoense, Ldª.”, no dia 15 de fevereiro de 2013, 

pelas 09:30h; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Empreitada nº. 11/2009 – Equipamentos Eletromecânicos para 5 estações 

elevatórias de saneamento, adjudicado à empresa “Ambiágua – Gestão de 

Equipamentos de Água, S.A.”, no dia 15 de fevereiro pelas 11:30h; ------------------------ 

-----Empreitada nº. 15/2009 – “Execução de infra-estruturas de energia elétrica e outras 

na Zona Industrial Pólo II, adjudicada ao consórcio “Beiracom, Construtores, 

Ldª.”/”Matelfe Instalações Eléctricas, Ldª”, no dia 15 de fevereiro de 2013, pelas 

14:30h. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----LIBERAÇÃO DAS CAUÇÕES PRESTADAS PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO DE 

CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS – D.L. Nº. 190/2012, DE 22 DE AGOSTO 

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 40/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 11 de fevereiro de 2013, no sentido de ser ratificada, ao 

abrigo do disposto no nº. 3, do artº. 68º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na atual 

redação, a autorização da libertação das quantias abaixo indicadas: ------------------------- 
 

Empreiteiro 
 

Empreitada 
 

Valor Adj. 
 

Garantia/
valor 

 
Data RP 

 
%  

 
Valor 

libertado 
 

Marvoense Emp. 19/2007 
– 
Pavimentação 
de Passeios 
na Rua A 

9.699,65 + 
1014,63 

969,97 + 
101,46 

09/05/2008 90% 872,97 + 
91,32 

Socértima Emp. 43/2008 
– Reparação 
da pista 
pedonal e ciclo 
turística de 
Mira 

21.315,37 2.131,53 08/08/2008 90% 1.918,37 

Socértima Emp. 09/2004 
– Construção 
de uma Capela 
Mortuária na 
Ermida 

27.292,83 + 

6.610,80 

2.729,28 + 

661,08 
18/07/2008 90% 2.456,35 + 

594,97 

Socértima Emp. 21/2005 367.999,50 + 36.799,98 + 18/07/2008 90% 33.119,96 
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– 
Remodelação 
da Escola 
Casal S. Tomé 

13.807,26 1.380,72 + 1.242,65 

Socértima Emp. 13/2008 
– Execução 
rampa de 
acesso ao 
posto 
turismo/museu 
etnográfico 

4.830,00 783,00 10/07/2008 90% 434,70 € 

Prioridade Emp. 22/2008 
– 
Pavimentação 
da rua dos 
moinhos – P. 
Mira 

5.617,50 561,75 29/08/2008 90% 505,58 

Prioridade Emp. 41/2008 
– Correção de 
depressões 
(diversos 
locais) 

13.813,75 1.381,38  06/10/2008 90% 1.243,24 

Prioridade Emp. 25/2009 
– 
Pavimentação 
do Núcleo C  - 
Miroásis 

16.152,00 807,60 09/03/2010 60% 484,56 

Paulista Emp. 60/2008 
– Ampliação 
rede de 
Abastecimento 
de água – 
Barra de Mira 

24.792,14 2.479,21 + 

1.859,41 
06/05/2009 75% 1.859,41 + 

437,03 

Paviazeméis Emp. 13/2010 
– 
Pavimentação 
da Zona 
Industrial de 
Mira – Pólo II – 
Área Ampliada 

298.928,36 14.946,42 26/05/2011 30% 4.483,93 

Paviazeméis Emp. 07/2007 
– Reforço de 
abastecimento 
de água à 
P.Mira – Zona 
industrial de 
aquicultura 

233.000,00 11.650,00 31/03/2011 30% 3.495,00 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 37/2008 
– Substituição 
de Conduta da 
Rua das 
palmeiras 

13.881,18 1.388,12 24/07/2008 90% 1.249,31 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 51/2008 
– 
Repavimentaç
ão da Rua das 
Palmeiras 

22.914,91 2.291,49 05/11/2008 75% 1.718,62 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

Ata da Reunião de 14/02/13 
Página 21 de 28 

 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 17/2007 
– Arranjos 
Urbanísticos 
no Estádio 
Municipal - 
Vedação 

24.857,25 2.485,73 16/07/2008 90% 2.237,16 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 09/2007 
– 
Requalificação 
do Largo da 
Feira de 
Portomar 3.ª 
fase 

107.149,29 5.357,46 12/10/2009 75% 4.018,10 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 05/2004 
– 
Requalificação 
do largo da 
Feira de 
Portomar 

100.158,95 10.015,90 09/12/2009 60% 6.009,54 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 14/2007 
– Saneamento 
Portomar 
Cabeço 

26.613,58 2.661,36 12/10/2009 75% 1.996,02 

Manuel 
Vieira 
Bacalhau 

Emp. 40/2008 
– Ligação da 
Rede de 
Saneamento 
Portomar 
Lagoa 

2.431,47 243,15 28/07/2008 90% 218,83 

Beiracom/ 
Matelfe 

Emp. 15/2009 
– Execução 
Infraestruturas 
de energia 
eléctrica e 
outras na zona 
Industrial Pólo 
II 

274.569,65 5.961,15 14/04/2011 30% 1.788,35 

 

-----EMPREITADA DE SANEAMENTO CASAL S. TOMÉ – MIRA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 

GRACIOSA DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA EMPREITADA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2013--  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 41/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 11 de fevereiro de 2013, no sentido de não ser 

autorizada a prorrogação do prazo de execução da Empreitada de Saneamento Casal S. 

Tomé - Carromeu de Baixo, solicitado pelo adjudicatário da obra, “Manuel Vieira 

Bacalhau, Ldª.”, dado que o prazo de execução da referida empreitada já foi prorrogado 

mais que uma vez e sendo a responsabilidade da programação da obra imputada ao 

empreiteiro, não se vê justificação para o pedido, uma vez que a parte da obra de mais 
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difícil realização poderia ter sido executada no período de Verão, altura em que o nível 

freático era mais baixo. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- REVISÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA – OVAR MARINHA 

GRANDE----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 42/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 11 de fevereiro de 2013, no sentido de ser tomado 

conhecimento da proposta de correção apresentada no âmbito da revisão do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira – Ovar - Marinha Grande, a qual se encontra anexa à 

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

----- Assuntos da D.P.C.P.O.A. 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:-------------------  

-----  RELATÓRIO INTEMPÉRIE JANEIRO/2013 ----------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento da  

proposta nº. 43/2013, do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de fevereiro de 2013, 

contendo o relatório geral das ocorrências relacionadas com a intempérie ocorrida em 

janeiro último, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------ 

“Com o fenómeno atmosférico registado no mês de janeiro, o Serviço Municipal de 

Proteção Civil e demais Agentes realizou um conjunto de tarefas e iniciativas antes, 

durante e depois da emergência de forma a mitigar os danos e prejuízos, sempre com o 

objetivo de salvaguardar a segurança das pessoas e bens. ----------------------------------- 

-----Relatório geral de ocorrências relacionadas com condições meteorológicas 

adversas entre 18JAN13 e 20JAN13 no Concelho de Mira ----------------------------------- 

-----Avisos prévios por parte da ANPC – CDOS Coimbra: ---------------------------------- 

-----1. Comunicado Técnico Operacional nº 1/2013 de 17 de janeiro de 2013, 

determinando a passagem ao Estado de Alerta Especial, do SIOPS para o DIOPS, de 
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nível amarelo, a partir das 08H00 de 18JAN13 até 24H00 de 19JAN13, sobre 

condições meteorológicas adversas; ------------------------------------------------------------- 

-----2. Comunicado Técnico Operacional nº 2/2013 de 18 de janeiro de 2013, 

determinando a passagem ao Estado de Alerta Especial, do SIOPS para o DIOPS, de 

nível laranja, a partir das 18H00 de 18JAN13 até 20H00 de 19JAN13, sobre condições 

meteorológicas adversas; ------------------------------------------------------------------------- 

-----3. O Município de Mira, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, remeteu 

para divulgação dois comunicados que tinham como finalidade informar a população 

enquadrando e definindo comportamentos de segurança a ter em conta;------------------- 

-----4. Reforço dos meios de prevenção municipais (equipa de sapadores florestais, 

maquinas retro escavadoras e viatura SMPC), em conjugação com os meios dos 

Bombeiros Voluntários de Mira (CBV Mira); -------------------------------------------------- 

-----5. Objetivo primordial - desobstrução das estradas, resolução de situações 

sinalizadas de perigo para as populações através da colaboração do CBV Mira e 

SMPC. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----6. Breve relato de ocorrências relacionadas com o estado de alerta: ------------------ 

-----De acordo com o previsto através do Comunicado Técnico Operacional nº 2/2013 

de 18 de janeiro de 2013, as condições meteorológicas sofreram um agravamento 

significativo cerca das 21H00, o referido agravamento revelou-se com rajadas de vento 

na ordem dos 70 Km/h aliado de forte precipitação. Pelas 22H07 surge o primeiro 

pedido para corte de árvore, daí até cerca da 01H30 foram solicitados 2 cortes de 

árvores e um incêndio em troçada elétrica. ---------------------------------------------------- 

-----A esta hora na Praia de Mira já se fazia sentir a forte agitação marítima, aliada de 

fortes ventos que dificultavam os trabalhos das equipas de Proteção Civil. --------------- 

-----Cerca das 06H00 as condições meteorológicas sofreram um agravamento com 

rajadas na ordem dos 120 Km/h por todo o concelho. ---------------------------------------- 

-----Pelas 06H20 é dado o alerta para a queda de parte da cobertura da escola básica 

de Mira. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Posto isso foi uma reação em cadeia de ocorrências que só acalmaram 

ligeiramente depois das 14H00 quando as condições meteorológicas sofreram uma 

melhoria gradual. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-----De acordo com os registos, foram 42 as ocorrências distribuídas por corte de 

árvores, queda de estruturas, inundações que totalizaram as intervenções do CBV Mira 

em estreita colaboração com o SMPC, GNR e ainda com a ajuda da população. --------- 

-----Em termos de zonas mais atingidas, destaca-se a Praia de Mira na sua zona Sul, 

nomeadamente desde o Parque de Campismo até à rotunda da entrada na Praia de 

Mira passando pela zona dos aldeamentos do Miravillas e Miroásis, causando 

inúmeros estragos, nomeadamente quedas de árvores em cima de estruturas 

desportivas, habitações, postes de telefones e rede elétrica, postes de transformação 

elétrica, pistas ciclo pedonais, entre outros. Nos restantes aglomerados do concelho 

verificaram-se diversos estragos em equipamentos coletivos em habitações 

particulares, originando interrupção fornecimento energia elétrica, água e 

comunicações, para além de estradas e vias temporariamente obstruídas. ----------------- 

-----Foi verificado pelas equipas no terreno um número indeterminado de cabos de 

baixa e média tenção e de rede telefónica completamente danificados, assim como 

postes das respetivas redes que foram parcialmente e alguns mesmo totalmente 

destruídos, factos que levaram à falha de fornecimento de energia elétrica e de 

comunicações (fixas e moveis) na generalidade do Município; ------------------------------ 

-----Algumas quedas de estruturas marcaram este acontecimento meteorológico, 

destacando-se a Praia de Mira onde telhados, esplanadas, painéis publicitários, 

estruturas de apoio, telhas e coberturas “voaram” (literalmente!), verificou-se ainda 

em toda a Avenida junto ao mar uma forte concentração de areias que impossibilitou 

durante algumas horas a circulação naquela artéria. Também no Bairro Norte da 

Praia de Mira, algumas habitações ficaram inacessíveis, devido ao aglomerado de 

areia que se juntou nas estradas principais e paralelas. -------------------------------------- 

-----Em algumas habitações não se reconhecia o alçado principal da casa. ---------------  
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-----Verificaram-se prejuízos, vários, em telhados de habitações privadas, unidades 

fabris, unidades de produção agrícola, edifícios de serviços públicos e de utilidade 

pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Cerca das 10H30 do dia 19JAN13 foi montado posto de Comando Operacional no 

quartel do CBV Mira, posto esse contando com a permanência e coordenação do 

Adjunto de Comando que foi gerindo e despachando os meios disponíveis para as 

ocorrências mediante a coordenação possível (face à falha nas comunicações) entre as 

entidades nomeadamente o Vereador da Proteção Civil e o Comandante Operacional 

Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A coordenação dos meios no terreno e reconhecimento de situações críticas, 

servindo como elo de ligação ao posto de comando, foi desempenhada pelo 2º 

Comandante do CBV, sobretudo quando surgiram dificuldades de comunicação por 

força das falhas energéticas e das redes móveis e siresp; ------------------------------------ 

-----O Comando das operações de socorro esteve a cargo do Comandante do CBV 

Mira;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----7. No dia 19JAN13, cerca das 19H45, deslocou-se ao CDOS de Coimbra o 

Comandante, o Adjunto de Comando e o Vereador da Proteção Civil com a missão de 

informar o CDOS da situação que se tinha desencadeado no concelho de Mira, uma vez 

que não havia comunicação possível com aquela Entidade. Nessa deslocação foi 

assumida a prioridade a reposição de energia elétrica, tendo sido priorizada a Zona do 

quartel dos bombeiros e da GNR e depois os locais onde se situavam infraestruturas 

coletivas de apoio social (ex. lares); esta priorização foi concertada com o Oficial de 

ligação da EDP em serviço no CDOS ----------------------------------------------------------- 

-----8. 20JAN13 - 2º CODIS, desloca-se a Mira para se inteirar da situação que o 

concelho apresenta e aferir da necessidade de alocação de mais recursos. ---------------- 

-----9. Nesse mesmo dia, o Sr. Presidente da Câmara, o Comandante e o Adjunto de 

Comando do CBV Mira voltam a deslocar-se ao CDOS em Coimbra para redefinir a 

estratégia de atuação, em articulação com o CDOS e os oficiais de ligação da EDP e 

demais serviços ai presentes; --------------------------------------------------------------------- 
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-----10. Nos dias seguintes foram iniciados trabalhos imediatos com vista à tentativa da 

reposição da normalidade, com a brevidade possível, nomeadamente: - reposição do 

abastecimento de água; - abertura das vias de comunicação secundárias; - remoção de 

árvores em risco; - reparação dos equipamentos municipais afetados (sobretudo 

escolas); - limpeza das artérias urbanas; - reposição e remoção de alguma sinalização 

rodoviária caída ou em risco; -------------------------------------------------------------------- 

-----Resultado desta intempérie, verificaram-se inúmeros prejuízos em estruturas, 

equipamentos, espaços verdes, rede viária, construções, entre outros.---------------------- 

-----Assim, foi necessário realizar uma intervenção de reparação urgente, pelo que se 

apresenta, em anexo, o levantamento das intervenções com estimativa de custos.--------- 

-----Importa ainda informar que foram apresentados por vários munícipes e empresas 

privadas, levantamentos de danos. --------------------------------------------------------------- 

-----Pelo exposto dá-se conhecimento do presente relatório ao executivo, uma vez que é 

da competência do Sr. Presidente da Câmara dirigir, em estreita articulação com o 

Serviço Nacional de Proteção Civil, dando cumprimento dos planos e programas 

estabelecidos e a coordenação das atividades a desenvolver no domínio da proteção 

civil, designadamente em operações de socorro e assistência, com especial relevo em 

situações de catástrofe e calamidade públicas, segundo a alínea z) do nº1 do artigo 68º 

da Lei 169/99, 18 de setembro, na atual redação.” -------------------------------------------- 

----- ALIENAÇÃO MATERIAL LENHOSO – HASTA PÚBLICA – ANÚNCIO E CADERNO DE 

ENCARGOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a  proposta nº. 44/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de fevereiro de 2013, no sentido de serem aprovadas 

as condições gerais da hasta pública para venda de material lenhoso, bem como o 

programa de concurso e o caderno de encargos, que se encontram anexos à presente ata, 

dela fazendo parte integrante. --------------------------------------------------------------------- 

 ---- Mais foi deliberado aprovar a Comissão/Júri que deverá presidir à hasta pública, 

composta pelos seguintes elementos: ------------------------------------------------------------ 

-----Presidente: Vereador Dr. Miguel Grego; --------------------------------------------------- 
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-----1º Vogal: Dr. Ângelo Lopes;----------------------------------------------------------------- 

-----2º Vogal: Dr.ª Liliana Cruz ------------------------------------------------------------------ 

-----Secretária: Olívia Eulálio -------------------------------------------------------------------- 

-----Vogais suplente: Eng.º Rui Silva. ------------------------------------------------------------------  

----- Foi ainda deliberado proceder à respetiva publicitação do ato, através de edital, a 

afixar nos lugares de estilo e nos jornais concelhios.------------------------------------------- 

-----------------------DIVISÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO:------------- 
-----APOIO À CERCIMIRA PARA ASSEGURAR, POR UM ANO, A COMPARTICIPAÇÃO 

REFERENTE A 1 VAGA NA RESPOSTA RESIDENCIAL --------------------------------------------- 
-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 45/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 11 de fevereiro de 2013, no sentido de ser atribuído um 

apoio, no valor de 11.316,00 € (onze mil, trezentos e dezasseis euros), à “Cercimira”, ao 

abrigo do disposto na alínea b), do nº. 4, do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 

setembro, na atual redação, destinado a assegurar, por um ano, a comparticipação 

referente a 1 vaga na resposta residencial, a pagar em 6 prestações de 1.886,00 € nos 

meses de maio, julho, setembro, novembro de 2013 e janeiro e março de 2014. ----------- 

-----APROVAÇÃO DA MINUTA DE PROTOCOLO COM ÓPTICA MÉDICA – OLHAR 

CINTILANTE-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Dr. Miguel Grego e Prof. Saul Rico, aprovar a proposta nº. 46/2013, do Sr. Presidente 

da Câmara, de 11 de fevereiro de 2013, no sentido de ser aprovada a minuta do 

protocolo a celebrar entre o Município de Mira e a “Óptica Médica, Olhar Cintilante”, 

para beneficiação da população carenciada (através do fornecimento de produtos e 

serviços gratuitos) e ainda dos colaboradores do Município (através de descontos nos 

seus produtos). -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A referida minuta encontra-se anexa à presente ata e dela fica a fazer parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Assunto da D.E.C.D. não incluído na ordem do dia da reunião, analisado e 

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

na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro:--------------------------------------  

-----PROTOCOLO NO ÂMBITO DO PROJETO DE CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM 

MAPA DE ORIENTAÇÃO EM MIRA E A PROMOÇÃO DO CAMPEONATO NACIONAL 

DISTÂNCIA MÉDIA/CAMPEONATO NACIONAL ESTAFETAS 2013 ------------------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 47/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de fevereiro de 2013, no sentido da celebração de 

protocolo entre o Município de Mira e o “Clube de Orientação de Estarreja – Ori-

Estarreja”, tendo em vista a criação e implementação de um mapa de orientação em 

Mira, bem como a promoção do “Campeonato Nacional Distância Média/Campeonato 

Nacional Estafetas 2013”, a realizar no dia 25 de maio de 2013. ----------------------------- 

-----A minuta do referido protocolo encontra-se anexa à presente ata e dela fica a fazer 

parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

declarada encerrada a reunião, sendo 16:20 horas, tendo sido aprovada, por 

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

do artº. 92º., da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei nº. 5-

A/2002, de 11 de janeiro.-------------------------------------------------------------------------- 

-----E, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Olívia da Conceição C.P.A. 

Eulálio, na qualidade de secretária, redigi. ------------------------------------------------------ 

 

_______________________________________________ 

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

 

________________________________________ 

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


