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----- Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, nesta Vila de Mira e 

sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu esta, sob a direção do Exº. Sr. Presidente 

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

João Evangelista Rocha de Almeida,  Drª. Sandra Margarida Santos Pereira, Luis Filipe 

Cruz Barreto, D. Sandra Cristina Tomásio Reverendo, Dr. Luis Miguel dos Santos 

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

Administrativa e Financeira, Drª. Carmen da Conceição Santos, da Divisão de Proteção 

Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, Dr. Ângelo Manuel Morais Lopes e da 

Divisão de Educação, Cultura e Desporto, Drª. Brigitte Maria Capeloa. -------------------- 

----- FINANÇAS MUNICIPAIS: --------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o resumo diário da tesouraria n.º 70, de doze de abril corrente, com 

um saldo orçamental de 311.521,62 € (trezentos e onze mil, quinhentos e vinte e um 

euros e sessenta e dois centimos). --------------------------------------------------------------- 

----- APROVAÇÃO DAS ATAS DE 14 E 25 DE FEVEREIRO E 14 E 28 DE MARÇO DE 2013: ------   

----- Foram postas à aprovação as atas das reuniões ordinárias realizadas em 14 e 25 de 

fevereiro de 2013 e 14 e 28 de março de 2013, tendo sido dispensada a sua leitura, pelo 

facto dos respetivos textos terem sido disponibilizados na plataforma “Arquivo” em 10 

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

-----As atas de 14 de fevereiro e 28 de março, foram aprovadas por maioria, com uma 

abstenção do Sr. Vereador João Evangelista Rocha de Almeida.----------------------------- 

----- As atas das reuniões de 25 de fevereiro e 14 de março foram aprovadas por maioria 

com duas abstenções dos Senhores Vereadores João Evangelista Rocha de Almeida e 

Luuis Filipe Barreto, este por não ter estado presente nas referidas reuniões. -------------- 

ATA N.º 7/2013 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA, 

REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 

2013: -------------------------------------------



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

Ata da Reunião de 15/04/13 
Página 2 de 16 

 

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

-----O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego interveio e, relativamente ao assunto da 

ocupação de lote da Zona Industrial Polo I, pela empresa “Leal & Soares”, disse que o 

mesmo tinha sido remetido para a Fiscalização Municipal. Mais disse que a referida 

empresa afirmava que estava a ser dado cumprimento ao acordado com a Câmara 

Municipal e que os serviços iriam analisar o que estava protocolado para verificar o seu 

cumprimento ou não.------------------------------------------------------------------------------- 

-----Realçou que o protocolo estava prestes a terminar e que poderia ser ou não 

renovado, conforme o Executivo viesse a decidir.---------------------------------------------- 

-----Reportou-se, depois, à questão dos danos causados pelo temporal de janeiro último 

na Escola do 2º. Ciclo de Mira, começando por referir que aquela tinha sido uma das 

escolas transferidas para a autarquia no âmbito do protocolo da transferência de 

competências do Ministério da Educação para a Câmara Municipal de Mira, tendo 

ficado claro que o Estado daria vinte mil euros, por ano, para pequenas reparações que 

fossem necessárias, sendo que as grandes reparações seriam tratadas em sede de fundos 

comunitários e da revisão do parque escolar, uma vez que o edifício já tinha mais de 

trinta anos. Disse que a reparação ainda não tinha sido feita, em primeiro lugar, porque 

nunca mais tinha parado de chover, o que inviabilizava qualquer intervenção e depois 

porque, logo após o dia do temporal, tinha sido feita uma comunicação, levada em mãos 

pelo Diretor do Agrupamento de Escolas de Mira, à DREC, a reportar a situação e a 

solicitar uma reunião urgente; que, ele próprio, quinzenalmente, enviava e-mails a 

reforçar o pedido, dado que se tratava de situação muito urgente e apenas na semana 

passada, após muita insistência e de muita pressão, se tinha conseguido que a Srª. 

Diretora viesse a Mira inteirar-se da situação; que, lhe tinham sido colocadas duas 

hipóteses: uma passava pela reparação da cobertura e de alguns tetos falsos que estavam 

também danificados, o que orçava em cerca de sessenta mil euros, esperando que fosse 

dado o consentimento por parte da Direção Regional para utilização da verba de cerca 

de vinte mil euros destinada a pequenas reparações, relativas aos anos de 2012, 2013, 

ainda por pagar e também a verba de 2014 que se aguardava que fosse disponibilizada; 
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a outra, prendia-se com a possibilidade de ser emitido parecer favorável por parte do 

Ministério da Educação que permitisse a utilização das verbas do QREN, para efeitos de 

reparação da cobertura, remodelação das canalizações que estavam estragadas, 

reparação de estores, etc.. Disse que se esperava uma decisão  da parte da DREC  e o 

tempo urgia, uma vez que tinha que ser alterado o orçamento municipal e tinha que ser 

lançado um concurso por forma a que a as obras avançassem e ficassem concluídas a 

tempo do início do próximo ano escolar. Mais grave ainda era o que tinha sido afirmado 

para os jornais, pela Srª. Diretora, que tinha afirmado que a escola era da Câmara e tinha 

que ser esta a solucionar o problema, o que tinha dado conhecimento no Conselho Geral 

do Agrupamento de Escolas, tendo as pessoas questionado porque razão, perante aquele 

tipo de atitude, a Câmara não denunciava, de imediato, o protocolo celebrado com o 

Ministério da Educação. Disse que defendia que não se deveria tomar essa atitude, 

tendo em conta que se estava em ano de leições autárquicas e quem viesse a seguir 

deveria ter a possibilidade de escolher qual o melhor caminho a tomar, para além de 

que, pessoalmente, defendia que sem o protocolo a Educação em Mira iria ficar muito 

pior, iria perder-se cerca de 50% dos funcionários, grande parte dos projetos educativos 

assumidos e assegurados pela Câmara Municipal, como era o caso das AEC’s e a 

alimentação escolar. Disse ainda que tinha ficado muito chocado com o facto da Srª. 

Diretora ter afirmado que se se pretendia manter em funcionamento a escola de 

Carapelhos, um dia destes a Câmara iria ter que pagar ao professor, contestando ele essa 

posição, uma vez que entendia que não deveria ser a Câmara a fechar as escolas que 

apenas tinham duas salas, mas antes o Ministério da Educação e que as Câmaras tinham 

todo o direito de pensar na Educação que queriam para o seu concelho. Afirmou que o 

problema era delicado e lamentou que a Câmara Municipal nada pudesse fazer sem 

autorização do Ministério da Educação, agravado pelo facto de existir uma quebra 

acentuada daquilo que estava definido no protocolo, por parte do Ministério, desde logo 

porque tinha descartado completamente a fiscalização que lhe competia em matéria dos 

edifícios escolares. Lamentou que a delegação de competências que estava protocolada 

não estivesse a ser respeitada e sugeriu que o assunto fosse analisado e discutido quer na 
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Câmara, quer na Assembleia Municipal, por forma a chegar-se a uma posição que fosse 

confortável aos vários grupos parlamentares. --------------------------------------------------- 

-----O Sr. Vereador João Rocha de Almeida, a propósito da questão da firma “Leal & 

Soares”, disse que tinha tido o cuidado de fotografar a situação, quer antes quer depois 

da autorização dada pela Câmara Municipal para ocupação do lote e defendeu que o 

capital não podia mandar em tudo, muito menos no poder autárquico e tinha que se 

perceber que havia regras, havia disciplina e o mínimo de respeito pelas instituições. 

Afirmou que tinha havido um abuso da boa-fé  com que a Câmara Municipal tinha 

disponibilizado ajuda e esperava que a questão viesse a ser tratada ainda no decorrer  do 

atual mandato, pois iria votar contra e tomar posição no sentido de não ser renovado o 

protocolo com a citada firma, pois tinha demonstrado claramente que não era 

merecedora da ajuda que a Câmara Municipal lhe tinha dado. Mais, disse que falava em 

“ajuda” de forma consciente, porquanto sabia quanto a firma pagava mensalmente para 

ter em armazém o seu depósito de material e que tinha deixado de pagar. Fez ainda 

questão de dizer que, pessoalmente, nada o movia contra a firma “Leal & Soares”, pelo 

contrário admirava o trabalho prestado, o esforço e a dedicação que sempre tinha sido 

evidente e reconhecia o investimento como bom para Mira, esperando que continuasse a 

ser útil ao concelho de Mira, no entanto apenas estava em causa a equidade e o 

tratamento igualitário perante todos os cidadãos.----------------------------------------------- 

-----Quanto à questão da Educação, disse que era reflexo da situação atual do País e 

que, em muito, derivava do facto dos responsáveis máximos serem desconhecedores do 

país real e tomarem decisões a “regra e esquadro”, sem terem em atenção as reais 

necessidades das populações. --------------------------------------------------------------------- 

----- Seguidamente, fez alusão ao facto de ter sido nomeado Ministro um filho de Mira, 

o Dr. Miguel Poiares Maduro, registando com satisfação o facto de ter sido escolhido 

um Gandarez, ainda por cima filho de um ex-Presidente da Câmara de Mira. -------------- 

-----Continuando, revelou-se preocupado no tocante à situação da “Pescanova” em 

Mira, porquanto os sinais e as informações de que dispunha não o animavam muito------ 
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-----Por último, reportou-se à homenagem que estava prevista para o dia 21 de abril, em 

Carapelhos, a todos aqueles que antes e depois da criação da freguesia tinham lutado 

arduamente para que a mesma existisse. Disse que todos estavam solidários com a 

população, no tocante à homenagem que se pretendia fazer e tinha tido informação de 

que existia um movimento em Carapelhos, no sentido de que se tencionava fazer uma 

homenagem, mais reservada, ao Sr. Gabriel Pinho, pessoa que era de todos conhecida, 

com as suas virtudes e também os seus defeitos, no âmbito  do trabalho feito em prol do 

desenvolvimento da freguesia, das obras feitas, da unificação da população, etc.. 

Afirmou que o Sr. Gabriel poderia ser referenciado com orgulho para o concelho e isso 

deveria ser reconhecido, de uma forma prática e material e propôs ao Sr. Presidente da 

Câmara que ponderasse a possibilidade de um dia, o mais breve quanto possível e antes 

do final do mandato como Presidente da Junta, ser atribuída uma condecoração, 

medalha, o que fosse possível, no âmbito do Regulamento das Distinções Honoríficas. -- 

-----O Sr. Vereador Filipe Barreto interveio e relativamente ao protocolo de 

transferência de competências em matéria de Educação, disse que se estava já  a 

caminhar para o final do ano letivo e qualquer ação seria complicada; que, não 

interessava muito perceber como se tinha chegado até ali e a sua posição pessoal era de 

há muito conhecida e sempre tinha visto aquela delegação de competências com alguma 

suspeita, porquanto à primeira dificuldade o Ministério  delegava na Câmara a sua 

resolução. Mais disse que para além de tudo o resto, o fundamental seria assegurar que 

o próximo ano letivo tivesse início sem sobressaltos ou qualquer tipo de perturbação, 

independentemente de poder ser estudada a melhor forma de garantir o bom 

funcionamento das escolas do concelho. -------------------------------------------------------- 

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel reiterou que a Educação no concelho de Mira estaria 

muito melhor com o protocolo de delegação de competências na Câmara Municipal em 

vigor. No entanto, referiu que tinham que ser assumidas prioridades, uma vez que o 

protocolo, cumprido em pleno, seria muito melhor para a Educação em Mira, mas tinha 

também que haver a consciência de que era menos bom para a Câmara Municipal 

devido aos elevados gastos e, apesar disso, não havia vontade de rescindir o protocolo, 
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por ser reonhecido que o melhor para as crianças de Mira e também para as respetivas 

famílias era que a Educação continuasse a ser da responsabilidade da Autarquia. --------- 

-----O Sr. Presidente interveio e disse que o que o preocupava era que o Estado não 

estava a assumir as suas responsabilidades, pior, não estava a ser respeitado o Poder 

Local como merecia e como tinha sido consagrado pela Revolução de abril.--------------- 

-----Relativamente à sugestão dada pelo Sr. Vereador Rocha de Almeida de uma 

condecoração ao Sr. Gabriel Pinho, o Sr. Presidente disse que o mesmo, enquanto 

eleito, enquanto Presidente de Junta, sempre tinha merecido o seu respeito; que, nunca 

ninguém o tinha ouivido dizer que ele não tinha tido desempenho, não tinha obra ou que 

não se tinha preocupado com a sua população, que sempre tinha representado com 

dignidade; que, o que o tinha dividido com o Sr. Presidente da Junta de Carapelhos, 

tinham sido atitudes pessoais, comportamentos e não outra coisa; que, nada tinha contra 

ele e não via nada de estranho a até compreendia que pudesse ser ali lançada uma 

proposta, um pensamento, que iria ser analisado e iria ter todo o tratamento de 

respeitabilidade que a proposta merecia e os órgão municipais futuramente decidiriam. 

Quis ainda deixar bem expresso que, enquanto representante da freguesia de 

Carapelhos, o sr. Gabriel Pinho tinha sempre sido por si respeitado e a proposta feita iria 

ser, mais tarde, se fosse caso disso, devidamente analisada e depois tomada uma 

decisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente à “Pescanova” disse que a informação de que dispunha era que em 

Mira as coisas estavam a correr bem, pese embora fosse do conhecimento de todos que 

tinha havido alguns problemas. Afirmou que aquela era uma obra que tinha 

engrandecido o concelho, a região e até o país, a economia tinha saído valorizada com 

aquele projeto “PIN” e as informações de que dispunha, apesar das notícias vindas a 

público, relativamente a problemas com a empresa em  Espanha, eram positivas e nada 

mais tinha para acrescentar. No entanto, se algo de anormal se viesse a passar, o 

Executivo seria o primeiro a saber. -------------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Vereador Rocha de Almeida interveio e disse que estava  tocado com a 

sensibilidade e comprensão demonstrada pelo Sr. Presidente da Câmara, no tocante à 
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proposta relativa ao Sr. Gabriel Pinho, aliás, disse, outra coisa não esperava do Sr. 

Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Sobre a “Pescanova”,  disse que não estava em causa o reconhecimento da utilidade 

da mesma para o Concelho de Mira, pelo contrário, era por reconhecer essa utilidade 

que temia que a mesma não tivesse continuidade.---------------------------------------------- 

-----O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego, ainda a propósito da “Pescanova”, reportou-se a 

comunicado da “Acuinova”, difundido pela imprensa, que falava dos problemas 

técnicos que tinham existido na construção, da virose que tinha causado grande 

mortandade  e das boas notícias, porquanto a reparação do sistema hidráulico já tinha 

sido iniciada, a reintegração dos trabalhadores seria feita por etapas e que  alguns dos 

colaboradores que se encontravam em lay-off já tinham sido convocados para 

reintegração, quando se previa que isso apenas viesse a acontecer a partir de julho.------- 

----- Seguidamente, pela Srª. Vereadora Drª. Sandra Pereira, foi dado conhecimento ao 

Executivo das contas das Festas de S. Tomé 2012, designadamente, de uma receita no 

valor de 85.211,38 €  e uma despesa de 84.795,35 €. ------------------------------------------ 

---------------------------- DIVISÃO  ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA----------------------- 

-----APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2012 E 

INVENTÁRIO DE TODOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS DO ANO DE 2012 -  

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

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

favor, do Sr. Presidente da Câmara, Drª. João Reigota e Vereadores Drª. Sandra Pereira, 

D, Sandra Reverendo, Dr. Luis Miguel Grego e Prof. Saul Rico, aprovar a proposta nº. 

89/2013, do Sr. Presidente da Câmara, de 09 de abril de 2013, contendo os Documentos 

de Prestação de Contas do ano de 2012, integralmente elaborados, nos termos da 

Resolução nº. 4/2001 – 2ª. Secção e do Decreto-lei nº. 54-A/99 de 22 de fevereiro, na 

redação atual, bem como o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais do ano de 2012, nos termos da alínea e) do nº. 2, do artº. 64º. da Lei nº. 

169/99, de 18 de setembro, na redação atual, conjugado com a alínea b) do nº. 3 da Lei 

nº. 2/2007, de 15 de janeiro.----------------------------------------------------------------------- 
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-----Dos mencionados documentos de Prestação de Contas, nomeadamente os Fluxos de 

Caixa, verifica-se ter sido cobrada uma receita orçamental global de 10.570.112,75 € 

(dez milhões, quinhentos e setenta mil, cento e doze euros e setenta e cinco cêntimos) e 

efetuada uma despesa global de 10.603.043,07 € (dez milhões, seiscentos e três mil, 

trezentos e quarenta e três euros e sete cêntimo), tendo transitado um saldo de 

337.122,42 € (trezentos e trinta e sete mil, cento e vinte e dois euros e quarenta e dois 

cêntimos) em dinheiro. De Operações de Tesouraria foi cobrada uma receita global de 

613.812,82 € (seiscentos e treze mil, oitocentos e doze euros e oitenta e dois cêntimos) e 

efetuada uma despesa global de 550.689,83 € (quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e 

oitenta e nove euros e oitenta e três cêntimos), tendo transitado um saldo da quantia de 

446.704,32 € (quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e quatro euros e trinta e 

dois cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais foi deliberado, nos termos da alínea c) do nº. 2, do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, 

de 18 de setembro, na redação da lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, submeter à 

apreciação da Assembleia Municipal o inventário de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais do ano de 2012 e respetiva avaliação, bem como a apreciação e votação 

dos documentos de prestação de contas.--------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Vereador João Rocha de Almeida realçou o facto da transferência de verbas 

do QREN, em atraso, de cerca de um milhão e quinhentos mil euros, enaltecendo a 

atitude do atual Governo, o que tinha acabado por influenciar a desistência da Autarquia 

ao PAEL. Destacou também o abatimento da dívida e registou o mérito do Executivo 

que estava a trabalhar no sentido de tudo correr pela melhor forma.-------------------------  

-----Mais disse que a posição de voto contra se justificava por coerência com idêntica 

posição assumida aquando da aprovação do orçamento. -------------------------------------- 

-----Fez ainda uma observação relativamente à necessidade de se dotar todo o concelho 

de saneamento básico, designadamente as freguesias do Seixo e Carapelhos, bem como 

a parte sul da freguesia de Mira. ------------------------------------------------------------------ 

-----Por último, dirigiu uma palavra de apreço aos serviços que tinham elaborado o 

documento de forma exemplar. ------------------------------------------------------------------- 
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-----O Sr. Vereador Dr. Miguel fez uma apreciação do documento e disse que as 

transferências do QREN tinham ajudado bastante e pena era que não tivessem ainda 

sido transferidas as restantes verbas em dívida, como era o caso das verbas inerentes à 

empreitada do Campo de Tiro, pois isso iria ajudar bastante a aumentar as taxas de 

execução. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Sr. Presidente da Câmara usou da palavra e disse que o problema do saneamento 

era preocupante e o saneamento do Seixo fazia inclusivamente parte do seu programa 

eleitoral e era difícil explicar às populações a razão da sua não execução até ao 

momento, quando tudo se prendia com o seu financiamento que tardava em ser 

autorizado.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----1º. REVISÃO ORÇAMENTAL E 1ª. REVISÃO ÀS GOP’S – ANO DE 2013 ------------------------  

----- A fim de ser proposta à aprovação do Órgão Deliberativo do Município, nos 

termos preconizados na alínea b), do n.º 2, do art.º 53º. da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a câmara municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 90/2013, do Sr. Presidente da 

Câmara, de 10 de abril corrente, contendo a primeira revisão orçamental do ano de 

2013, que aqui se dá como reproduzida, conforme o disposto no artº. 5º., nº. 1, do 

Decreto-Lei nº. 45 362, de 21 de novembro de 1963, com a redação introduzida pelo 

artº. único do Decreto-Lei nº. 334/82, de 19 de agosto, instrumento que importa na 

quantia global de 337.122,42 € (trezentos e trinta e sete mil, cento e vinte  e dois euros e 

quarenta e dois cêntimos), por incorporação do saldo da gerência anterior.-----------------  

-----Para efeitos de ser, igualmente, proposta à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos legais, foi presente a primeira revisão às GOP’s do ano de 2013, que aqui se dá 

como transcrita, em conformidade com o disposto no artº. 5º., nº. 1, do Decreto-Lei nº. 

45 362, de 21 de novembro de 1963, com a redação introduzida pelo artº. único do D.L. 

nº. 334/82 de 19 de agosto.------------------------------------------------------------------------ 

-----CONCESSÃO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS – “ONDA JOVEM” SITO NO CORTICEIRO DE BAIXO – 

CARAPELHOS, CONCELHO DE MIRA ----------------------------------------------------------------------  
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-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 91/2013, 

do sr. Presidente da Câmara, de 10 de março de 2013, no sentido do deferimento do 

pedido de alargamento de horário de funcionamento para as 04:00h, em todas as épocas 

do ano, do estabelecimento de bebidas denominado “Onda Jovem”. ------------------------ 

-----Mais foi deliberado notificar o explorador do referido estabelecimento de que a 

alteração dos fundamentos que determinaram a autorização do 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 Venda ao Público e de Prestação de Serviços.--------------------------------- 

-----EXPROPRIAÇÕES VARIANTE DE MIRA – 1ª. FASE -  EN 234/334 – PARCELA Nº. 13--------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 92/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 05 de abril de 2013, no sentido de ser emitida certidão 

onde conste que a construção da Variante de Mira – 1ª. fase EN234/334, ocupou e 

integrou no domínio público, a área de 272 m2 do prédio rústico, sito na Rua do 

Matadouro, inscrito na matriz predial rústica nº. 17482, da freguesia e concelho de 

Mira, confrontando a norte com Manuel Álvaro dos Santos, a sul com Fernando Carlos 

de Moura Rodrigues, a nascente e poente com estrada, propriedade do Sr. Mário 

Marques Maduro, NIF 115 237 003, casado com Marília Ribeiro, NIF 146 815 793, 

residentes na Rua do Corgo da Moita, nº. 60, Cabeço – Mira. ------------------------------- 

-----Mais foi deliberado proceder ao pagamento da indemnização acordada com o 

proprietário, no valor de 1.900,00 € (mil e novecentos euros). ------------------------------- 

-----RESOLUÇÃO DO CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO LOTE 17 DA ZONA 

INDUSTRIAL PÓLO II – DEVOLUÇÃO DO SINAL EM DOBRO ------------------------------------------  

----- O presente assunto, o qual integra a proposta nº. 93/2013, foi retirado da ordem de 

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

-----A partir deste momento, ausentou-se da reunião o Sr. Presidente da Câmara.--------- 

-----RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ESPECIAL À FREGUESIA DA 

PRAIA DE MIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 94/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 10 de abril de 2013, no sentido de ser ratificado o 

despacho proferido na mesma data, referente à atribuição de um subsídio especial à 

Junta de Freguesia da Praia de Mira, no montante de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos 

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

-----CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO DO HANGAR E INSTALAÇÕES DO CLUBE 

NÁUTICO DA PRAIA DE MIRA-------------------------------------------------------------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 95/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 10 de abril de 2013, no sentido da aprovação da minuta 

do contrato de comodato do hangar e instalações do Clube Náutico, a celebrar entre o 

Município de Mira e o Clube Náutico da Praia de Mira, cuja cópia se encontra anexa à 

presente ata e dela fica a fazer parte integrante. ------------------------------------------------  

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

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

SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO – LISTAGEM DA SECÇÃO DE TAXAS, 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. 96/2013, do sr. Presidente da Câmara, de 10 de abril de 

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

reunião do Executivo Municipal de 28 de março de 2013, em matéria da Secção de 

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

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

----- Assunto da D.A.F. 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:--------------------------------------  

-----AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS - CONCURSO 

PÚBLICO -  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL PARA O PARQUE DE CAMPISMO 

MUNICIPAL PARA O ANO DE 2013 -------------------------------------------------------------------------  
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-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 97/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 11 de abril de 2013, no sentido de ser submetida à 

autorização da Assembleia Municipal, em cumprimento da alínea c) do nº. 1, do artº. 6º. 

da Lei nº. 8/2002, de 11 de fevereiro – LCPA, a assunção de encargos plurianuais 

relativos ao concurso público de contratação de serviços de pessoal para o Parque de 

Campismo Municipal, para o ano de 2013, adjudicado à “RH Portugal – Consultores em 

Investimentos Humanos, Ldª.”, pelo valor  de 103.501,79 € (cento e três mil, quinhentos 

e um euros e setenta e nove cêntimos), a acrescer de IVA, com um prazo de execução 

de 10 meses, reportando-se a execução financeira do contrato também para o próximo 

ano, abrangendo previsivelmente dois exercícios económicos, ou seja: no ano de 2013 – 

valor: 82.801,43 €, referente ao período de 8 meses; no ano de 2014 – valor: 20.700,36 

€, referente ao período de 2 meses.--------------------------------------------------------------- 

----------------------------- UNIDADE  DE GESTÃO URBANÍSTICA------------------------------- 

-----TOMADA DE CONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATOS, NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, EM MATÉRIA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO, 

DIVERSAS AUTORIZAÇÕES E LICENCIAMENTOS, CONFORME LISTA EM ANEXO ---------------  

----- A câmara municipal tomou conhecimento da proposta nº 98 /2013, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 10 de abril 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 28 de março de 2013 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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-----APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 99/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 04 de abril de 2013, no sentido da aprovação, ao abrigo 

das disposições conjugadas do artº. 241º. da Constituição da República Portuguesa, das 

alíneas a), b) e c), do nº. 5 do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro e dos números  1 e 2 do 

artº. 3º do D.L. nº. 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo D.L. nº. 26/2010, de 30 de 

março, da alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do 

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

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

Municipal, nos termos da alínea a), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro. -------- 

-----------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS--------------------------------------  

-----EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EXISTENTE – 1ª. FASE – 

SUSPENSÃO DO PRAZO ---------------------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 100/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 10 de abril de 2013, no sentido de ser autorizada a 

suspensão do prazo de execução dos trabalhos relativos à empreitada de “Remodelação 

da Rede de Saneamento existente – 1ª. fase”, entre o dia 10 de abril  e o dia 30 de 

setembro do corrente ano, ao abrigo do disposto no artº. 365º., alínea a) do Código dos 

Contratos Públicos.---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----- ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE MIRA -----------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 101/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 10 de abril de 2013, no sentido da atribuição definitiva 

dos topónimos “Rua da Quinta Nova”, que começa na Rua Principal e termina no limite 
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da zona urbana, na localidade do Colmeal e “Rua da Pedreira”, que começa na Rua 

Principal e termina no limite do concelho, na localidade de Cabeço Redondo Pequeno.--   

----- EMISSÃO DE CERTIDÃO AO ABRIGO DO N.º5 DO ART.º4 DA LEI N.º11/2011 DE 26 DE 

ABRIL REQUERENTE: CARLA ISABEL FERREIRA RODRIGUES FERRAZ LIMEDE -----------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 102/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 11 de abril de 2013, no sentido da emissão de certidão 

de localização, para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 4º da Lei nº11/2011, de 26 de 

abril da requerente “Carla Isabel Ferreira Rodrigues Ferraz Limede”, destinada a instruir 

processo de candidatura, tendo em vista a instalação de um Centro de Inspeção Técnica 

de Veículos, na Rua d’Além, na localidade da Ermida.---------------------------------------- 

----- EMISSÃO DE CERTIDÃO AO ABRIGO DO N.º5 DO ART.º4 DA LEI N.º11/2011 DE 26 DE 

ABRIL REQUERENTE: C.I.B. – CENTRO DE INSPEÇÕES DA BAIRRADA, LDA----------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 103/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 11 de abril de 2013, no sentido da emissão de certidão 

de localização, para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 4º da Lei nº11/2011, de 26 de 

abril do requerente “C.I.B. – Centro de Inspeções da Bairrada, Ldª.”, destinada a instruir 

processo de candidatura, tendo em vista a instalação de um Centro de Inspeção Técnica 

de Veículos, em Quintais, na localidade da Ermida. ------------------------------------------- 

----- EMISSÃO DE CERTIDÃO AO ABRIGO DO N.º5 DO ART.º4 DA LEI N.º11/2011 DE 26 DE 

ABRIL REQUERENTE: CIAP – CENTRO DE INSPEÇÕES AUTOMÓVEL DE PORTUGAL, S.A.----  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 104/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 11 de abril de 2013, no sentido da emissão de certidão 

de localização, para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 4º da Lei nº11/2011, de 26 de 

abril do requerente “CIAP – Centro de Inspeções Automóvel de Portugal, S.A.”, 

destinada a instruir processo de candidatura, tendo em vista a instalação de um Centro 

de Inspeção Técnica de Veículos, na Rua d’Além, na localidade da Ermida.. -------------- 

--------------------- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO----------------    

----- QUEIMA DAS FITAS 2013 – ESPAÇO PUBLICITÁRIO NAS BROCHURAS DOS CURSOS 

SUPERIORES-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 105/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 10 de março de 2013, no sentido de ser autorizada a 

inserção de publicidade em ¼ de página, pelo preço de 50,00 € (cinquenta euros), nas 

brochuras dos cursos frequentados por alunos do concelho de Mira, que apresentem os 

seus pedidos à autarquia, devendo os mesmos remeter à Câmara Municipal um 

exemplar da respetiva brochura. ----------------------------------------------------------------- 

----- CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM O CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DA PRAIA 

DE MIRA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE SÃO TOMÉ DE MIRA 2013 --------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 106/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 09 de abril de 2013, no sentido da celebração de 

protocolo de colaboração entre o Município de Mira e o Centro Cultural e Recreativo da 

Praia de Mira, no valor estimado de 55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), tendo em 

vista a organização das Festas de S. Tomé de Mira 2013. ------------------------------------- 

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

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

----- ABRIGO DE CARINHO – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ANIMAIS DO CONCELHO DE MIRA 

– ATRIBUIÇÃO DE APOIO ------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 107/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de março de 2013, no sentido da atribuição, ao 

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

redação, de um apoio extraordinário à Associação Abrigo de Carinho – Associação 

Amigos dos Animais, no valor de 900,00 € (novecentos euros), para fazer face a 

despesas com os cuidados diários a ter com o albergue dos animais ------------------------- 

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

------ E, não havendo mais nada a tratar, pelo Sr. Presidente da Câmara, foi declarada 

encerrada a reunião, sendo 16:10 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.- 
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-----E, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Olívia da Conceição C.P.A. 

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

 

_______________________________________________ 

 (Presidente: João Maria Ribeiro Reigota, Dr.) 

 

________________________________________ 

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


