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              ATA N.º 22/2013 
              ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

              CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA  

                                                                          REALIZADA  NO DIA 19 DE DEZEMBRO  

                                                                          DE 2013:--------------------------------------------- 

-----Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, nesta Vila de 

Mira e sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu esta, sob a direção do Ex.mo Sr. 

Presidente da Câmara, Dr. Raul José Rei Soares de Almeida, estando presentes os 

Vereadores Senhores Dr. João Maria Ribeiro Reigota, Nelson Teixeira Maltez, Dr. Luis 

Miguel dos Santos Grego, Drª. Dulce Helena Ramos Cainé, Profª. Maria da Graça 

Santos Domingues e Dr. José Carlos Batista Garrucho. Presentes também os chefes da 

Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Carmen da Conceição Santos, da Divisão de 

Obras Municipais, Engº. Rui Manuel Reixa da Cruz Silva, da Divisão de Educação, 

Cultura e Desporto, Dr.ª Brigite Maria Capeloa, da Divisão de Proteção Civil, 

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

Unidade de Gestão Urbanística, Arqº. Helder Manuel Jorge Marçal. ------------------------ 

----- Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi declarada aberta a reunião pelas 14:30 horas.---- 

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

-----Foi presente o resumo diário da tesouraria n.º 243 de ontem, com um saldo 

orçamental de 1.296.875,32 € (um milhão, duzentos e noventa e seis mil, oitocenos e 

setenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos).-------------------------------------------------- 

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

----- O Sr. Presidente da Câmara começou por convidar os Senhores Vereadores para o 

Jantar de Natal da Câmara, que se iria realizar no dia seguinte, às 19h30, no refeitório 

da Escola Básica de Mira. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que agradeceu o convite endereçado e o 

declinou, por motivos de agenda assumidos anteriormente. Desejou as Boas Festas a 

todos os presentes e fez votos de que o ano seguinte fosse um ano de esperança, de 

rejuvenescimento e de novos caminhos, para que o Concelho pudesse chegar a um 
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desenvolvimento sustentado, onde a esperança e a alegria de viver fossem uma 

constante. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Continuou a sua intervenção com um convite a todos os presentes para um evento 

organizado pelos eleitos do MAR, no dia 27 de dezembro, a realizar no Seixo, composto 

por um jantar e uma tertúlia, com o Chefe Dr. Luís Lavrador como orador convidado. A 

tertúlia seria dedicada à Gastronomia Gandaresa e Economia, onde iriam discutir o tema 

e procurar soluções para os produtos produzidos na Gândara e que se constituíam como 

elementos da Gastronomia Tradicional da região.---------------------------------------------- 

----- O Sr. Presidente da Câmara agradeceu o convite, mas declinou-o, por questões de 

agenda anteriormente assumidas.----------------------------------------------------------------- 

-----PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------- 

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

-----  ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE 

BEBIDAS “COPA’S BAR” SITO NA RUA MARQUÊS DE POMBAL, DA FREGUESIA DE MIRA----  

-----A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções, dos Senhores 

Vereadores Dr. João Reigota, Dr. Miguel Grego e Profª. Graça Domingues e quatro 

votos a favor, do Sr. Presidente da Câmara e Vereadores Nelson Maltez, Drª. Dulce 

Cainé e Dr. José Garrucho, aprovar a proposta n.º 332/2013, do Sr. Presidente da 

Câmara, de 16 de dezembro de 2013, no sentido do deferimento do pedido de 

alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas denominado 

“Copa’s Bar”, sito na Rua Marquês de Pombal, nº. 3, da freguesia de Mira, para as 

04:00h, em todas as épocas do ano, de acordo com o exposto no nº. 5 do artº. 13º. da 2ª. 

Alteração ao Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

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

-----Mais foi deliberado notificar o requerente de que a alteração dos fundamentos que 

determinaram a autorização de alargamento do horário implica a revogação da 

autorização concedida, nos termos do nº. 8 do artº. 13º. do Regulamento. ------------------ 
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-----REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 

MIRA, REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DENTRO DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, 

POR MOTIVOS DE RACIONALIZAÇÃO E DE EFICÁCIA OPERACIONAL-----------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 333/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 16 de dezembro de 2013, no sentido da redistribuição 

das competências da Divisão de Obras Municipais, integrando na mesma a Subunidade 

Orgânica – Secção de Obras Municipais, por motivos de racionalização e de eficácia 

operacional, nos termos do artº. 32º., do Regulamento de Organização dos Serviços 

Municipais do Município de Mira, proposta essa que se encontra anexa à presente ata e 

dela fica a fazer parte integrante. ----------------------------------------------------------------- 

-----Mais foi deliberado dar conhecimento ao Órgão Deliberativo do Município. --------- 

-----Deliberado, ainda, ordenar a publicação da presente deliberação em Diário da 

República, em cumprimento do nº. 6, do artº. 10º. do D.L. nº. 305/2009, de 23 de 

outubro, bem como nos locais do costume e no site do Município de Mira. ---------------- 

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara e disse que entendia o Executivo que a 

Divisão de Obras Municipais (DOM), por questões de organização dos serviços, tivesse 

uma nova organização, dividindo-se em duas partes: uma operativa e outra instrumental. 

-----Nesse sentido, tinham optado por organizar as diferentes tarefas dentro da DOM, 

para que os serviços pudessem ser mais operacionais e que a Divisão fosse gerida de 

melhor forma. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais disse, que a nova organização tinha sido articulada com o Chefe de Divisão, 

Eng.º Rui Silva, de forma a poderem suprimir algumas lacunas que, no seu 

entendimento, poderiam racionalizar e operacionalizar de forma mais conveniente os 

serviços municipais.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego e disse que não só não tinha percebido 

a proposta, como também tinha ficado preocupado com a explicação dada pelo Sr. 

Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------- 
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----- Inicialmente, tinha percebido que se tratava da criação de uma “pseudo-divisão”, 

com outra organização interna. No entanto, o que via era que afinal não havia qualquer 

alteração. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais disse que a alteração de fundo que ele lia naquela proposta implicava a 

redução de outra Divisão. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Se, o que pretendiam era criar uma unidade orgânica, só tinham que o assumir. 

Caso contrário, não conseguia perceber do que se tratava. ------------------------------------ 

----- Mais disse que, ao olhar para o organograma em vigor e para o proposto e 

atendendo às competências, não conseguia perceber o motivo daquela racionalização. --- 

----- Poderia ser uma troca de funções no papel, mas se não houvesse quem as 

executasse, continuaria tudo igual, ou então seria para colocar alguém para executar 

aquelas funções e, nesse caso, não se tratava de uma reorganização, mas sim de uma 

forma de contornar a lei em vigor, no que dizia respeito à racionalização de cargos 

dirigentes e só teriam que o assumir, frontalmente. -------------------------------------------- 

-----Se assim o fizessem, teriam todo o seu apoio, caso contrário, estaria a dar cartas 

brancas a algo que estava subentendido.--------------------------------------------------------- 

-----Mais disse, que até entendia melhor quando cruzava a informação do Orçamento 

com o Mapa de Pessoal, para os lugares vagos e ocupados.----------------------------------- 

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez, dado ter o Pelouro das Obras Municipais, 

e disse que não se pretendia criar nenhuma unidade de terceiro grau, mas sim dar mais 

eficácia à área operativa, que carecia de mais acompanhamento, dado que o Chefe da 

DOM estava sobrecarregado e poderia, eventualmente, passar por haver alguém que o 

coadjuvasse.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à Unidade de Gestão Urbanística (UGU), não era intenção do Executivo 

mexer-lhe, naquele momento.--------------------------------------------------------------------- 

----- O Sr. Presidente da Câmara respondeu que, no seguimento da informação dada 

pelo Sr. Vereador Nelson Maltez, dentro da DOM havia uma lacuna em relação ao 
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funcionamento dos armazéns e que era necessária uma pessoa que pudesse acompanhar 

de perto o trabalho feito no armazém, bem como as obras. ----------------------------------- 

-----Mais disse, que o próprio Eng.º Rui tinha manifestado aquela necessidade. ----------- 

-----Nada ia ser criado de novo, apenas dividido o existente, reorganizando-o de forma 

mais funcional.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que disse que a UGU estava a 

funcionar bem. No entanto, a DOM já tinha tido dez vezes mais obras do que no 

presente, com a estrutura atual e se aquela Divisão tinha estrutura de apoio, quer técnica 

quer administrativa, poderiam retirar atribuições àquela Divisão colocando-as noutra. --- 

----- Feitas aquelas considerações, perguntou quais eram as alterações que estavam a ser 

propostas, quem era o Chefe de Secção de Obras Municipais, o que é que iria ser 

alterado e de que forma é que isso iria operacionalizar ou dar eficácia aos serviços. ------ 

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara e disse que uma das lacunas que tinha sido 

identificada era a gestão de stocks no armazém e que entendiam que fosse importante 

dividir funções para que o Chefe de Divisão não estivesse tão sobrecarregado.------------ 

----- Mais disse que havia obras feitas por administração direta que teriam que ser 

organizadas, geridas e fiscalizadas de uma forma que, naquele momento, não era 

possível. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez que disse que o comum dos munícipes 

percebia que havia uma área funcional da Câmara que não funcionava como devia e a 

tentativa era de colocar alguém responsável que a metesse a funcionar. O próprio Chefe 

de Divisão, tinha reconhecido a dificuldade em acompanhar e desempenhar todas as 

tarefas que lhe estavam atribuídas. --------------------------------------------------------------- 

----- Face ao exposto, era entendimento do Executivo organizar e racionalizar os 

armazéns, fruto também de uma promessa eleitoral. ------------------------------------------- 

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego respondeu que algumas promessas eleitorais 

eram para cumprir, outras não seriam. No entanto, continuava sem entender algumas 
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coisas, nomeadamente a posição do MAR em relação à introdução de mais recursos 

humanos e a não racionalização dos existentes. ------------------------------------------------ 

----- Mais disse que nunca tinha tido o Pelouro das Obras Municipais, mas não 

discordava com a proposta. O que queria perceber o que se estava a discutir. -------------- 

----- Acrescentou que o Chefe da DOM tinha que coordenar e orientar o serviço para 

que outros o fizessem, o que implicava a articulação com outras divisões e que algumas 

questões informáticas ainda não tinham permitido a gestão de stocks. ---------------------- 

----- Quanto à questão da área funcional que não funcionava, disse que tinha pena da 

avaliação negativa que o Eng.º Rui ia ter no SIADAP, porque, se uma área funcional 

sob a sua coordenação não funcionava, era negativo e se o PSD o tinha diagnosticado 

em campanha e o tinha prometido, era bom que o fizesse cumprir. -------------------------- 

----- O Sr. Presidente da Câmara respondeu que para coordenar também era preciso 

tempo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Sr. Vereador Nelson Maltez referiu-se à insinuação feita em relação à avaliação 

de desempenho do Sr. Eng.º Rui Silva e disse que, não tendo estado naquelas funções 

anteriormente, não a iria fazer e que restava saber se não lhe não teriam sido atribuídas 

demasiadas competências de forma a que fossem desempenhadas cabalmente. ------------ 

----- Acrescentou que a avaliação que fazia do Sr. Eng.º Rui Silva era de um excelente 

técnico, que estava assoberbado com trabalho e que depois não tinha tempo para fazer 

tudo. Nesse sentido, considerou ser um pouco “insidioso” fazer uma afirmação 

daquelas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na área da educação, acrescentou que havia muitas preocupações com a 

racionalização do pessoal, o que contrastava um pouco com o que tinha acontecido no 

passado recente, quando o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego era responsável por aquele 

Pelouro.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais disse, que o Executivo apenas tinha procurado soluções para um problema 

existente. No entanto, compreendia que o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego não 

concordasse com aquela solução, mas custava-lhe um pouco a aceitar que viesse 
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“armado em paladino da racionalização”, quando no passado não tinha mostrado assim 

tantas preocupações de racionalização. ---------------------------------------------------------- 

----- O que pretendiam era alguém que, com o Eng.º Rui, garantisse maior 

operacionalidade numa área onde lhes parecia haver perda de capacidade, muitas vezes, 

por falta de tempo de gestão.---------------------------------------------------------------------- 

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. João Reigota, que começou por cumprimentar os 

presentes e agradecer os votos de boas festas que lhe tinham sido endereçados e 

transmiti-los também ao Executivo e a todos os presentes.------------------------------------ 

----- Continuou e disse que estava um pouco surpreendido com a forma como aquela 

reunião estava a decorrer, considerando que o debate estava a “descambar” para um tipo 

de assuntos e linguagem que tinha já sido ultrapassado claramente em eleições 

democráticas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Sobre o assunto, já tinha percebido o que estava a ser feito. ----------------------------- 

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego e disse que a avaliação segundo o 

SIADAP teria que ser feita. Mais, não estavam a retirar atribuições, mas a mantê-las na 

Divisão.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao termo “paladino da racionalização” disse que, desde 2006, todos os 

anos tinha descido o número de funcionários. -------------------------------------------------- 

----- Mesmo em 2009, quando tinha sido assinado o protocolo com o Ministério da 

Educação, tinha havido um decréscimo naquele número. ------------------------------------- 

----- Acrescentou que, na educação, não tinha sido aberto nenhum concurso para 

aumentar o número de funcionários, ao contrário do atual Executivo que estava em 

funções há menos de dois meses, quando havia necessidade para um ano letivo e tinham 

optado por abrir um procedimento para contrato por tempo indeterminado. ---------------- 

----- Mais disse, que não estava a ser “insidioso” naquele assunto, que era a favor da 

ideia em discussão e que apenas estava a propor que, talvez não fosse com uma secção 

que o assunto se resolvia, talvez passasse por transferir atribuições para a UGU.---------- 
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-----Terminou a sua intervenção com um pedido de desculpas por ter dado aquela 

sugestão, mas na última reunião tinha percebido que o poderiam fazer.--------------------- 

----- O Sr. Presidente da Câmara respondeu que entendia que, por vezes, a linguagem 

pudesse ser ultrapassada e que, em campanha eleitoral, tinham feito uma avaliação 

daquele serviço, como qualquer munícipe, não do Sr. Eng.º Rui Silva.---------------------- 

----- Anuiu com o Sr. Vereador Dr. João Reigota em manter uma elevação no debate e 

concluiu que tinham chegado a um entendimento sobre o que estava a ser debatido, sem 

necessidade de fazer avaliações pessoais sobre funcionários.--------------------------------- 

----- O Sr. Vereador Dr. José Garrucho respondeu que a postura do Executivo agradava 

ao MAR. No pouco tempo que tinham em funções, tinham desenvolvido um conjunto 

de perspetivas de funcionamento do Município, pese embora houvesse pormenores que 

poderiam ser feitos de outra maneira. ------------------------------------------------------------ 

----- Mais disse, que no ano seguinte, seria possível avaliar o resultado daquelas 

medidas e, nessa altura, seria o momento para questionar algumas decisões e, 

eventualmente, propor alterações. ---------------------------------------------------------------- 

-----ATRIBUIÇÃO DE APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE MIRA ------------------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 334/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 16 de dezembro de 2013, no sentido de ser submetida à 

aprovação da Assembleia Municipal, a autorização para atribuição, ao abrigo das 

disposições conjugadas previstas nas alíneas j), do nº. 1, do artº. 25º. e ccc) do nº. 1, do 

artº. 33º. do anexo I da  Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, de apoio à Junta de 

Freguesia de Mira, no valor de 2.000,00 € (dois mil euros), para fazer face a despesas 

com a realização de obras.------------------------------------------------------------------------- 

-----Explicou o Sr. Presidente da Câmara que, no seguimento de deliberações anteriores 

de atribuição de apoio à Junta de Freguesia da Praia de Mira e dos Carapelhos, entendia 

o Executivo, por uma questão de igualdade e equidade, também atribuir um apoio às 

outras duas Juntas de Freguesia. ------------------------------------------------------------------ 
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-----Mais disse que o valor a atribuir seria de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), à 

semelhança do que tinha sido atribuído às outras duas Juntas de Freguesia. ---------------- 

-----Informou que já tinha reunido com os Presidentes das Juntas de Freguesia sobre o 

Orçamento e em relação aos Acordos de Execução e Transferência de Competências e 

que estavam a preparar critérios objetivos para atribuição de apoios, para o ano de 2014. 

Mais disse, que com a definição de critérios se pretendia evitar que situações 

semelhantes se voltassem a repetir. -------------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego respondeu que concordava que se dessem os 

apoios por uma questão de igualdade, não de equidade. --------------------------------------- 

----- ATRIBUIÇÃO DE APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DO SEIXO-----------------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 335/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 16 de dezembro de 2013, no sentido de ser submetida à 

aprovação da Assembleia Municipal, a autorização para atribuição, ao abrigo das 

disposições conjugadas previstas nas alíneas j), do nº. 1, do artº. 25º. e ccc) do nº. 1, do 

artº. 33º. do anexo I da  Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, de apoio à Junta de 

Freguesia do Seixo, no valor de 2.000,00 € (dois mil euros), para fazer face a despesas 

com a realização de obras.------------------------------------------------------------------------- 

-----Esclareceu o Sr. Presidente da Câmara que a Junta de Freguesia do Seixo, no ano 

de 2013, nada tinha recebido da Câmara Municipal de Mira. --------------------------------- 

-----PROPOSTA DE ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL PARA 2014: --   

----- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 votos contra, dos Senhores 

Vereadores, Dr. João Reigota, Dr. Miguel Grego e Profª. Maria da Graça Domingues e 

quatro votos a favor, do sr. Presidente da Câmara e Vereadores Sr. Nelson Maltez, Drª. 

Dulce Cainé e Dr. José Garrucho, aprovar a proposta nº 336/2013, do Sr. Presidente da 

Câmara, de 25 de novembro de 2013, contendo o Orçamento e Opções do Plano, bem 

como o Mapa de Pessoal para o ano de 2014, documentos que se encontram anexos à 

presente ata, dela fazendo parte integrante, nos termos da alínea c), do nº. 1, do artº. 33º. 
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da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o nº. 3, do artº. 5º. , da Lei nº. 12-

A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR)-------------------------------------------------------------- 

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

Município, nos termos das alíneas a) e o), do nº. 1 do artº. 25º. da Lei nº. 75/2013, de 12 

de setembro.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Sr. Presidente da Câmara começou por explicar que, nos termos da lei, o 

Executivo tinha até noventa dias após a tomada de posse para elaborar e apresentar o 

Orçamento, dado tratar-se do primeiro ano em funções. No entanto, para bom 

funcionamento do Município, entendeu aquele Executivo elaborar e apresentar o 

Orçamento na data prevista. Pelo esforço feito na elaboração e apresentação daquele 

documento dentro dos prazos legais, deixou uma palavra de agradecimento aos técnicos, 

nomeadamente da área da Contabilidade, e a todos os Chefes de Divisão.------------------ 

----- Acrescentou que o Orçamento totalizava cerca de 14.400.000,00€ (catorze milhões 

e quatrocentos mil euros), sendo que o valor das Receitas Correntes tinha aumentado 

5,09% e das Receitas de Capital tinha decrescido 8,21%. No quadrante das despesas 

assistia-se a um decréscimo das Despesas Correntes, que rondava os 4,83% e nas 

Despesas de Capital, a um aumento de 10, 36%. ----------------------------------------------- 

-----A Despesa Estrutural, era composta sobretudo pela Despesa com o Pessoal, com o 

Serviço da Dívida e com o Serviço de Funcionamento. --------------------------------------- 

-----Quanto às Despesas de Funcionamento, referiu a Aquisição de Bens e Serviços, 

com 4.483.000,00€ (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e três mil euros) e Outras 

Despesas Correntes, com 66.000,00€ (sessenta e seis mil euros).---------------------------- 

-----No que respeitava às Opções do Plano, considerou a Aquisição de Bens de Capital, 

Investimento e Aquisição de Equipamento, com 3.468.000,00€ (três milhões, 

quatrocentos e sessenta e oito mil euros); Transferência da POLIS, com 997.000,00€ 

(novecentos e noventa e sete mil euros); Transferências para as Freguesias, com 

45.000,00€ (quarenta e cinco mil euros); Transferências para as Famílias, com 
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50.000,00€ (cinquenta mil euros) e Associações, com 282.000,00€ (duzentos e oitenta e 

dois mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Em relação à ação do Executivo, concluiu que as receitas atuais eram poucas e não 

eram as que desejava, quer por cortes nas transferências do Estado, quer pela 

diminuição de receitas provenientes das taxas, de obras particulares, de licenciamentos, 

entre outras. Atendendo aos custos de funcionamento da Autarquia, quer com o pessoal, 

quer com despesas correntes, disse que sobrava pouco dinheiro para investimento, pelo 

que teriam que recorrer a financiamento comunitário para atingir aquele desiderato e 

fazer algumas obras que consideravam relevantes para o Concelho.------------------------- 

-----Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que disse que tinha muitas dúvidas que 

gostaria de esclarecer antes de fazer uma avaliação daquele Orçamento. Começou assim 

por perguntar qual era a lei que previa os noventa dias, após a tomada de posse, para 

apresentação do Orçamento. De acordo com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 

vigor, só se as eleições tivessem decorrido nos últimos dois meses do ano é que seriam 

aplicáveis os noventa dias. No entanto, em função da análise que tinha feito daquele 

documento, considerou que teria sido melhor aguardar algum tempo para poder 

apresentar um Orçamento mais concertante. Mais disse, que, na sua perspetiva, tinha 

“erros de palmatória” que não lhe pareciam ser de uns serviços qualificados como 

aqueles de que a Câmara Municipal de Mira dispunha.---------------------------------------- 

-----No entanto, apesar de não criticar nenhuma das opções políticas do Orçamento e 

respeitar a vontade dos eleitores que tinham elegido aquele Executivo, havia um 

conjunto de problemas sobre os quais não poderia deixar de pedir esclarecimentos. ------ 

-----Primeiro, não conseguia vislumbrar, quais eram as linhas mestras dos programas 

eleitorais, quer do PSD, quer do MAR, naquele Orçamento. --------------------------------- 

-----Segundo, cruzando os números com a parte escrita, concluía que não havia 

coerência. Alguns números não eram referidos no texto e algumas afirmações do texto 

não se encontram nos números.------------------------------------------------------------------- 
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-----Disse ainda que aquele Orçamento tinha alguns “lapsos” ou questões “arrepiantes”; 

tais como obras completamente distintas com valores de execução exatamente iguais, 

como a “Vala da Corga” e os “Parques Infantis”. Mais, eram apresentadas receitas ipsis 

verbis de anos anteriores, sem olhar para o Relatório de Gestão e os decréscimos de 

receitas, nem para o Regulamento de Taxas, com percentuais diferentes.------------------- 

-----Mais disse que tinha algumas dúvidas em relação a uma série de situações que antes 

eram impossíveis e proibidas e que tinham passado a ser possíveis, nomeadamente a 

redução de pessoal e a referência à lei de contenção orçamental.----------------------------- 

-----Dirigiu-se ainda ao Sr. Vereador Dr. José Garrucho, Membro da Assembleia na 

anterior legislatura, deu-lhe as boas-vindas à governação e disse que tinha acabado o 

lirismo e a demagogia da oposição em que tudo era possível. Agora o dinheiro era 

pouco e não se fazia o que se queria, mas o que se podia. Era por isso que concordava 

com a “rotação democrática” do poder, para que todos percebessem a dificuldade que 

era estar a gerir e não a comentar. ---------------------------------------------------------------- 

-----Voltou ao Orçamento e disse que, apesar daquele documento ter sido feito para 

2014, nunca era referida a Lei n.º 73/2013, ao que, certamente lhe diriam, não estava 

ainda em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tinham olhado para o orçado de 2013 e não para o executado e era em função disso 

que tinham feito o Orçamento. Bastava ver, logo no primeiro mapa, que tinham a receita 

orçada e não a executada, o que não seria muito mais do que 70% e já seria um ótimo 

Orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Quanto ao anterior Executivo, não havia sequer uma referência, enquanto que no 

anterior Orçamento, eram feitas referências ao anterior Executivo, mesmo com oito 

anos passados. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mas iria mostrar, pelos números, que aquele era um Orçamento que vivia em muito 

das receitas do anterior Executivo. Nesse sentido, referiu ainda Despesas de Capital e 

Despesas Correntes e disse que apesar de não haver ainda números da execução 

orçamental, havia uma perspetiva com onze duodécimos passados. ------------------------- 
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-----Quanto aos Impostos Indiretos, apesar do IMI baixar para as taxas mínimas, iriam 

aumentar, o que era mau para os Munícipes, mas bom para os cofres do Município; as 

Transferências Correntes iriam subir, ao contrário do discurso que o Sr. Presidente da 

Câmara tinha feito na sua intervenção; a Venda de Serviços iria baixar, apesar de 

estarem a fazer a ligação da água no Cabeço e noutras localidades. ------------------------- 

-----Referiu ainda um aumento de 50% nas Vendas de Bens de Investimento, o que 

deveria ter sido referido pelo Sr. Presidente da Câmara no discurso de introdução. As 

Despesas de Capital apresentavam um aumento de 28%, o que era significativo e que 

advinha do esforço feito pelo anterior Executivo não para realizar obra, mas para pagar 

dívidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Referiu ainda um aumento significativo de cerca de 800.000,00€ (oitocentos mil 

euros) relativo a projetos financeiros a receber e que seria bom que o ROC analisasse 

bem aqueles números e especificou que se tratava de dinheiro de projetos executados, 

sem qualquer passivo financeiro para 2014. ---------------------------------------------------- 

-----Acrescentou que gostaria que aqueles valores fossem tornados públicos e que fosse 

desmentido o que tinha sido dito em campanha eleitoral. ------------------------------------- 

-----Observou ainda que a Despesa Corrente decrescia, fruto de algumas medidas 

difíceis, que tinham sido tomadas, mas as Despesa com Pessoal mantinham-se, o que 

lhe custava a perceber. Se as pessoas iam ganhar menos e as Despesas com Pessoal do 

Quadro aumentavam, então não percebia aquelas contas.------------------------------------- 

-----O número de lugares no quadro baixava, enquanto os vagos aumentavam 

substancialmente.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----As Despesas com Gabinetes e com Avenças aumentavam, apesar da redução 

remuneratória. Também diminuía a Despesa com o Executivo, dado que tinha menos 

elementos. Assim percebia o porquê de ainda não ter sido dado conhecimento dos 

elementos do Gabinete de Apoio ao Presidente, que considerou como um dos mais 

caros de sempre, na história do Concelho de Mira.--------------------------------------------- 
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-----Quanto aos Impostos Indiretos, referiu que os valores não sofriam qualquer 

alteração, face ao ano anterior.-------------------------------------------------------------------- 

-----Referiu ainda um grande aumento nas Transferências Correntes, cerca de 

230.000,00€ (duzentos e trinta mil euros), bem como na Educação, onde se registava 

um aumento de cerca de 30.000,00€ (trinta mil euros).---------------------------------------- 

-----Quanto ao Gabinete Florestal, perguntou qual era o motivo de ter tido “zero” em 

2013 e ter surgido naquele Orçamento com 30.000,00€ (trinta mil euros). Mais disse 

que talvez fosse porque o Governo de Portugal tinha tomado uma medida quanto aos 

Gabinetes Técnicos Florestais e tinha voltado atrás e teria que pagar o remanescente. Se 

assim fosse, seria cordial explicar a situação devidamente. ----------------------------------- 

-----No que respeitava à água, chamou a atenção para o DEE que estaria aprovado, do 

qual teriam já conhecimento. No entanto, havia uma previsão muito baixa na 

atualização de taxas que teria que ser considerada, apesar de, naquele Orçamento, o 

montante ser exatamente o mesmo que no anterior.-------------------------------------------- 

-----Quanto à receita do Parque Municipal de Campismo, no ano de 2013, disse que era 

importante apresentar uma atualização dos valores, que tanto tinha sido criticado numa 

sessão da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------- 

-----Mais perguntou qual era o motivo de manter projetos que “pretensamente” iriam 

ser candidatos a algum tipo de financiamento, com uma taxa de 85%. ---------------------- 

-----Referiu ainda alguns projetos que considerou que só teriam credibilidade se fosse 

mencionado no texto que seria para concorrer a algum programa de financiamento do 

QREN. No entanto, disse que conhecia razoavelmente bem o QREN e não sabia onde é 

que se poderiam enquadrar aqueles projetos, por isso gostaria que estivesse bem 

explícito qual era a medida a que iriam recorrer. ----------------------------------------------- 

-----Frisou ainda o valor de 1.850.000,00€ (um milhão, oitocentos e cinquenta mil 

euros) que haveria para receber de projetos executados ou em fase de execução do 

anterior Executivo; bem como outros projetos no valor de 1.400.000,00€ (um milhão e 
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quatrocentos mil euros) que, na sua ótica, não teriam o mínimo enquadramento no atual 

QREN. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Continuou a análise das Opções do Plano e disse que tinha “desaparecido do 

plano” a cultura, o desporto e lazer e o turismo, uma vez que apresentavam valores 

residuais.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais disse que naqueles assuntos se podia ver que, o que era apregoado na Nota 

Introdutória, não tinha consistência nos números. --------------------------------------------- 

-----Mencionou ainda alguns projetos como os Parques de Recreio e Lazer Infantis, a 

Requalificação Urbana dos Centro das Aldeias, a Vigilância das Praias, sobre os quais 

tinha dúvidas se seriam novos ou a manutenção dos existentes. ------------------------------ 

-----Disse ainda que tinha pena que não concorressem ao QREN com as obras da Escola 

Básica de Mira, o que, num passado recente, tinha sido motivo de crítica por parte do 

Sr. Vereador Dr. José Garrucho. A falta de um “papel”, que, naquele momento, também 

não era passado pelo Governo ao atual Executivo e impossibilitava aquela candidatura. - 

-----Na Ação Social não havia projetos estruturantes; no Ordenamento do Território, 

faltava o projeto de Requalificação Urbana dos Centros das Aldeias, do Bairro Norte, e 

outros mencionados no texto, mas não constavam nos números. ----------------------------- 

-----Mais disse que tinha conhecimento de que iriam ampliar o Cemitério, que era um 

assunto difícil e que o Executivo deveria alargar a discussão. -------------------------------- 

----- Quanto aos Resíduos Sólidos, lembrou uma sessão da Assembleia Municipal onde 

tinha sido bastante criticado quando se tinha referido aos Centros de Transferência, que 

tinham que ser feitos com urgência, mas afinal vinham dar-lhe razão, constatadas as 

dificuldades.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Referiu ainda os “Parques Infantis” que, na sua perspetiva, seria um ótimo projeto, 

mas que não iria ter enquadramento para financiamento.-------------------------------------- 

-----Na Cultura, enunciou alguns projetos que tinham sido abandonados, fazendo, no 

entanto, referência aos Eventos das Associações, que tinham visto as verbas reforçadas.- 

-----Quanto ao Turismo, não via qualquer referência no texto. ------------------------------- 
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-----Fez ainda referência ao montante de 4.850.000,00€ (quatro milhões, oitocentos e 

cinquenta mil euros) de empréstimos pagos pelo anterior Executivo, que era mais do 

que o que tinha feito de investimento. ----------------------------------------------------------- 

-----Quanto à Polis, disse que apesar de ter havido cortes naquele programa, se 

mantinham os mesmos valores, naquele Orçamento, o que deveria ser um lapso. --------- 

-----O Sr. Presidente da Câmara respondeu que, em relação aos noventa dias, havia uma 

comunicação da Associação Nacional de Municípios Portugueses quanto à aprovação 

dos documentos previsionais para o ano 2014. ------------------------------------------------- 

-----Apesar de, na Nota Introdutória, ser dito que aquele era o seu Orçamento, assumiu 

que não era o Orçamento que gostaria de apresentar, por diversos motivos. Gostava que 

houvesse outra explicação, outra estrutura, outras obras, outros projetos, mas era difícil 

fazê-lo. Por isso, aquele era o Orçamento que era possível apresentar, dentro dos 

condicionalismos em que tinha sido feito.------------------------------------------------------- 

-----Em relação às palavras que deveria ter dirigido ao anterior Executivo, disse que, 

melhor que as palavras, eram os números e os projetos, feitos pelo anterior Executivo, e 

dos quais havia muito dinheiro a receber. Nesse sentido, disse, que para reconhecer o 

mérito ao anterior Executivo, nada melhor do apresentar aqueles números, apesar de 

anuir que poderia ter sido feita referência no texto. -------------------------------------------- 

-----Mais disse que iriam continuar e abraçar projetos e candidaturas feitas pelo anterior 

Executivo, aos quais reconheciam mérito e, por isso, faziam parte do Orçamento para o 

ano 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Em relação ao Programa Operacional Regional do Centro, “Mais Centro”, disse 

que iria abrir brevemente um aviso em overbooking, onde se enquadrariam alguns 

projetos, com prazo para apresentação de candidaturas até 31 de março de 2014, o que 

era muito pouco tempo para desenvolver novos projetos, por isso tinham optado por 

aproveitar projetos que já estavam elaborados. Por aqueles projetos deu os parabéns aos 

técnicos e ao anterior Executivo. ----------------------------------------------------------------- 
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-----Mais disse que naquele processo eram admitidos concursos para obras abaixo dos 

250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros), mas por concurso público, o que 

demorava sempre mais tempo.-------------------------------------------------------------------- 

-----Acrescentou que os técnicos tinham trabalhado intensamente naqueles projetos para 

que fosse possível apresentar as respetivas candidaturas em tempo útil. -------------------- 

-----Mais disse, que a transição de Quadros Comunitários, tornava ainda mais difícil a 

definição de outros projetos, para além do problema com a CIM, do qual o Sr. Vereador 

Dr. Miguel Grego estaria certamente bem informado. ----------------------------------------- 

-----Nesse sentido, solicitou aos membros do anterior Executivo, nomeadamente ao Sr. 

Vereador Dr. Miguel Grego, para que dessem o seu contributo e colaborassem na 

elaboração do projeto da CIM, que poderiam integrar. ---------------------------------------- 

-----Mais disse, que não escondia nem tinha qualquer problema em dizer que tinha 

abraçado projetos já existentes, como era o caso do Campo de Tiro, que estava prestes a 

ser concluído e a conseguirem fazer lá uma primeira prova. ---------------------------------- 

-----Em relação ao Turismo, disse que era um objetivo estratégico, que existiam 

condições endógenas e um património excelente, que tinha que ser preservado, de forma 

a que pudessem começar a “vender a imagem” do Concelho e da Praia de Mira. 

Tratavam-se de obras de embelezamento, que poderiam trazer valor acrescentado, 

nomeadamente à Praia de Mira de forma a criar condições para atrair turistas. Da 

mesma forma, poderiam fazer um estudo sobre quem eram os visitantes do Concelho, 

efetivos e potenciais. ------------------------------------------------------------------------------- 

-----Apesar do Sr. Vereador Dr. Miguel Grego ter lido o Orçamento com muita atenção, 

disse, tinha-se esquecido de ler algumas partes, como era exemplo a adutora de água, 

onde estava previsto investir 125.000,00€ (cento e vinte e cinco mil euros), e as bombas 

por causa da qualidade da água para algumas populações, nomeadamente a Presa. 

Aqueles eram investimentos que o Executivo iria fazer, independentemente do 

financiamento, por entender que eram prioritários.--------------------------------------------- 
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-----Em relação ao saneamento, disse que a situação era semelhante, apesar dos 

números serem muito mais elevados, e que assumia publicamente que iriam fazer tudo 

para o conseguir fazer. Obviamente, como era do conhecimento dos presentes, o 

Município não tinha capacidade financeira para tal, pelo que teriam que recorrer a 

financiamento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais disse que tinha marcada uma reunião, para dia 17 de janeiro, com o Sr. 

Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Manuel Castro Almeida, que já 

estaria inteirado da questão do saneamento e da premência da resolução daquele 

problema no Concelho, o qual tinha mostrado recetividade em termos de apoio a nível 

do POVT. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Assumiu ainda que, em alguns casos poderiam eventualmente abrir concurso, em 

“Project Finance”, com cláusula de reversão. -------------------------------------------------- 

-----Quanto ao Centro Municipal de Proteção Civil, disse que iria ser feito na antiga 

Escola Primária da Ermida, para o acolhimento de famílias desalojadas. ------------------- 

-----Em relação aos Apoios de Praia e à verba que lhes estava adstrita no Orçamento, 

disse que uma das medidas era alargar a época balnear a fim de garantir a segurança e 

evitar que se perdessem visitantes por uma lacuna daquele género, até porque cada vez 

mais as pessoas gostavam de se informar sobre as condições oferecidas, antes de 

visitarem um local. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais disse que não eram apostas diretas no Turismo, mas indiretas, ao criar 

condições para ter o dito “Turismo todo o ano”.------------------------------------------------ 

-----Quanto ao Cemitério, anuiu com o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego. De facto, era 

necessário um debate alargado sobre aquela questão. O certo é que tinham um problema 

urgente, a curto prazo, que teria que ser resolvido.--------------------------------------------- 

-----Passou a palavra ao Sr. Vereador Nelson Maltez que disse que se fazia filosofia 

com palavras, mas também com números. Mais disse não ter problemas em assumir 

projetos do anterior Executivo, alguns já em avançado grau de execução, assim como 

também havia projetos que tinham sido iniciados aquando da sua passagem por um 
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Executivo anterior, que tinham passado pelo Executivo do Sr. Vereador Dr. Miguel 

Grego e tinham chegado ao presente, como era o caso do Campo de Tiro. ----------------- 

-----A Polis era outro exemplo disso. Tendo iniciado no âmbito da Associação de 

Municípios da Ria, tinha evoluído para áreas diferentes, atendendo às condicionantes do 

seu percurso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto à candidatura da Escola Básica de Mira, disse que faltava a declaração que 

o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego tinha referido, mas o projeto não atingia a verba para 

poder ser feita a candidatura, dado que, em parte, já tinha sido executado e sido paga a 

cobertura. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto à questão dos 4.000.000,00€ (quatro milhões de euros) de empréstimo que 

o anterior Executivo tinha pago, disse, não tinham feito mais que a sua obrigação. 

Acrescentou que aquele empréstimo tinha sido contraído pelo Executivo a que o próprio 

tinha pertencido, bem com o Dr. Mário Maduro, para pagar as expropriações da 

primeira fase da Variante, a Casa da Música, o Centro Cultural da Praia de Mira e 

eventualmente mais algumas obras. Naquela altura não tinham dinheiro nem património 

para vender. Mais disse, que convinha não esquecer que, durante aqueles quatro anos, 

apenas tinham sido vendidos dois lotes no Miroásis, património municipal. Portanto, 

havia compromissos assumidos e era preciso pagá-los.---------------------------------------- 

-----O Sr. Presidente da Câmara passou a palavra à Dr.ª Cristina Morais, Técnica 

Superior do Município, para que pudesse dar as explicações técnicas do documento em 

discussão.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Interveio assim a Dr.ª Cristina Morais que disse que ia tentar ser sucinta e explicar 

algumas questões técnicas que tinham sido referidas.------------------------------------------ 

----- Relativamente aos documentos disse que, efetivamente, eram todos coerentes entre 

si, contrariamente ao que tinha sido dito pelo Sr. Vereador Dr. Miguel Grego. ------------ 

----- Quanto à Receita Corrente, disse que existiam valores que se mantinham, 

relativamente ao ano anterior, mas era precisamente por respeito das regras previsionais 

e para que não houvesse empolamento do Orçamento. ---------------------------------------- 
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----- Nos impostos diretos havia efetivamente um aumento, como era o caso do IMI, 

que tinha a ver com a questão das avaliações, tendo sido considerado o executado em 

2013. Também em relação ao valor das Transferências Correntes, tinha sido referido o 

seu aumento, o que se justificava inteiramente pela repartição dos fundos provenientes 

da DGAL. A repartição que, inicialmente, era de 60-40% e 80-20%, tinha passado para 

90-10%.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Na Receita de Capital referiu um acréscimo na venda de bens de investimento, 

resultado da venda de material lenhoso, em consequência do temporal de 19 de janeiro, 

daquele ano de 2013.------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à Despesa Corrente, disse que existia efetivamente uma redução da 

aquisição de bens e serviços, também completamente justificada pelas AEC’s, cerca de 

200.000,00€ (duzentos mil euros), que levavam àquele decréscimo. A Despesa Corrente 

decrescia ainda em resultado da redução dos juros dos encargos com os empréstimos, 

fruto das reduções das taxas de juros e da conjuntura atual.----------------------------------- 

----- Quanto à candidatura da Escola Básica, 2.ª fase, disse que efetivamente não reunia 

as condições de elegibilidade, por ser inferior a 250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil 

euros) e porque a candidatura deveria ter sido precedida, obrigatoriamente, de concurso 

público e tinha sido feita com procedimento por ajuste direto. ------------------------------- 

----- Ainda em relação aos Financiamentos Comunitários, tal como o Sr. Presidente da 

Câmara já havia dito, iria abrir, em momento próximo, um aviso de abertura em 

overbooking e, eventualmente, manter-se-iam as taxas de 85%, exatamente como 

definido no Memorando de Entendimento e na Comissão Ministerial. O valor de 

financiamento proposto era justificado pelo facto do ciclo urbano da água ter transitado 

para o POVT, cuja a taxa máxima era de 70%. ------------------------------------------------- 

----- Quanto ao valor do SAMA também não era elegível a 100%, porque tinha havido 

cortes e a taxa efetiva de comparticipação era de 85%.---------------------------------------- 
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----- Relativamente aos valores orçados, como estavam a falar em termos de 

Orçamento, obviamente que tiram que comparar os valores orçados do ano anterior e 

não executados. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto às verbas adstritas às diferentes rubricas, obviamente que quando eram 

pagos os valores no ano anterior, já não iam onerar o Orçamento para o ano seguinte, 

mas isso eram circunstâncias resultantes da transição de compromissos. ------------------- 

----- Relativamente ao valor da Polis, também o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego tinha 

referido o valor de 1.100.000,00€ (um milhão e cem mil euros) que não era o que estava 

definido no Orçamento. Esse sim, estaria correto.---------------------------------------------- 

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que agradeceu ao Sr. Vereador Dr. 

Miguel Grego a amabilidade que tinha tido em referir o seu nome tantas vezes, a 

respeito de um passado recente na Assembleia Municipal.------------------------------------ 

----- Mais disse, que exatamente há quatro anos atrás, o MAR, enquanto grupo de 

cidadãos eleito para a Assembleia Municipal, relativamente a um Orçamento que tinha 

sido presente em circunstâncias idênticas, tinha-se abstido. Tinham-no feito por não 

terem tido informação do Executivo, porque não tinha havido nenhuma abertura daquele 

órgão para dialogar sobre os conteúdos, os pressupostos e as decisões claras do que 

aquele Executivo pretendia com aquele Orçamento. ------------------------------------------- 

-----Compreendia que tinham uma maioria absoluta e que achavam que não tinham que 

conversar com ninguém, e por isso tinham tomado as suas decisões e, naturalmente o 

MAR, enquanto oposição, tinha tomado também as suas.------------------------------------- 

-----Mais disse, que não eram um partido, mas um movimento de cidadãos e, por isso, 

não tinham uma agenda política, não tinham períodos de eleições para os órgãos 

internos, nem necessidade de afirmação ou de organização e de explicitação disso para o 

exterior. A sua preocupação, enquanto grupo de cidadãos independentes, era de assumir 

o diálogo como o principal instrumento de afirmação política, o que acontecia com o 

atual Executivo.------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Referiu que tinha circulado informação entre o Executivo e o Vereador do MAR e 

iriam continuar naquele pressuposto de diálogo, com contínua atenção e crítica, mas 

com diálogo, por muito que, eventualmente, aquela situação pudesse incomodar o Sr. 

Vereador Dr. Miguel Grego. ---------------------------------------------------------------------- 

-----Disse ainda que aquele Orçamento apresentado pelo Executivo Municipal era de 

continuidade na gestão municipal, embora tivesse havido uma transição política e em 

condições políticas muito diferentes, sem maioria absoluta. ---------------------------------- 

----- Aquele Executivo apresentava um Orçamento de transição política, em transição 

de quadros comunitários, com uma leitura diferente das realidades sociais, políticas e 

económicas. Pelos motivos enunciados era também um Orçamento que a ele levantava 

algumas questões, já apresentadas ao Executivo.----------------------------------------------- 

----- Referiu ainda que se podia correr o risco de ter que fazer alterações, mas era uma 

questão a ser avaliada a seu tempo e, nesse caso, continuava disponível para dar o seu 

contributo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais disse que o Executivo podia contar com a colaboração leal e frontal do MAR 

e que, por aquela razão e naquelas circunstâncias, votava favoravelmente o Orçamento, 

mesmo com algumas questões que poderiam ser aperfeiçoadas. ----------------------------- 

----- Acrescentou ainda que as eleições autárquicas deveriam ter sido na primavera, 

numa altura onde a gestão do ano anterior já tinha contas definitivas e onde o ano 

seguinte podia ser encarado com maior naturalidade e com um tempo de gestão que 

permitisse um orçamento feito com calma e com maior rigor, político, técnico e 

económico. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Não havia essas condições e ao Executivo cabia ouvir todas as críticas e, pelo que 

se podia ver, estavam disponíveis para as ouvir. Aos restantes cabia dar contributos, e 

um voto de colaboração, de frontalidade e de lealdade, dado que se encontravam em 

início de funções. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Era isso que o MAR iria fazer, quer na Vereação, quer na Assembleia Municipal, 

cumprindo a sua obrigação de cidadãos eleitos por uma candidatura independente. ------- 
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----- Interveio o Sr. Vereador Dr. João Reigota que se reportou à intervenção anterior e 

às observações feitas aos partidos PSD, PS e ao MAR. Nesse sentido, reiterou ao Sr. 

Presidente da Câmara o apoio total dos elementos do Partido Socialista ao Executivo e o 

desejo sincero de que tivesse todo o êxito. No entanto, tinha direito à diferença, por isso 

é que pertenciam a dois partidos políticos diferentes.------------------------------------------ 

----- Não se podia apresentar um Orçamento que era uma cópia de um documento 

elaborado pelo anterior Executivo, com o mesmo formato, as mesmas listagens e em 

que aquilo que tanto tinha sido criticado, de facto, estava tudo na mesma. No entanto, 

também reconheceu que tinha que ser assim. Mas em política era preciso ser coerente e 

podia-se, pelo menos, disfarçar um pouco.------------------------------------------------------ 

----- Quanto aos chavões, disse que respeitava, mas que tinha que chamar a atenção. 

“Praia de Mira – Turismo o ano inteiro”, gostava de ver e também queria… a não ser 

que estivessem a falar de coisas diferentes, porque a Praia de Mira já tinha Turismo o 

ano inteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- De facto, aquele era um trabalho, estruturalmente, apresentado dentro do habitual, 

exaustivo, organizado pelos serviços, da mesma forma, com todas as incongruências já 

apontadas, em termos de números. Era um plano comprometido com tudo o que vinha 

de trás, como não podia deixar de ser, mas esperava-se alguma coerência política 

relativamente aos relatórios, porque embora houvesse uma linha de continuidade, havia 

uma rutura política assumida em campanha eleitoral e, por isso, esperava-se algo de 

novo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que disse que não conhecia nenhum 

eixo que englobasse “Parques Infantis”e “Bairro da Valeira”.------------------------------- 

----- Referiu-se ainda ao problema pelo qual a CIM estava a passar, com eventuais 

repercussões para toda a região centro. ---------------------------------------------------------- 

----- Disse que grande parte daqueles projetos teria que ser enquadrada obviamente no 

POVT. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Quanto ao aviso de overbooking, alertou para o perigo de apenas serem 

contempladas algumas áreas, em detrimento de outras, pelo que se corria o risco de 

algumas rubricas não serem consideradas. ------------------------------------------------------ 

----- No que respeitava à apresentação de contributos, disse que sempre os daria, mas 

esperava que fossem ouvidos e não ser, por isso, apelidado de “insidioso”. ---------------- 

----- Quanto às explicações apresentadas pela Dr.ª Cristina Morais, disse que não as 

punha em causa e era óbvio que o concurso não tinha sido feito, nem tinha sentido tê-lo 

feito “não havendo o documento”, porque ele não acreditava nem dava valor ao Project 

Finance.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais disse terem havido inúmeras interpretações muito complicadas do Tribunal 

de Contas àquele respeito e que o considerava muito arriscado.------------------------------ 

----- Quanto ao Turismo, disse que se o Sr. Presidente da Câmara tivesse escrito o que 

ali tinha dito anteriormente, seria explicação suficiente.--------------------------------------- 

----- Em relação à adutora, disse que sabia que era importante, mas era necessário 

assegurar que houvesse financiamento, caso contrário não se poderia fazer. --------------- 

----- Reiterou uma vez mais a falta de coerência entre o texto e os números. Mais disse 

que o que tinha criticado nos números era o facto de serem ipsis verbis iguais aos do 

ano anterior, o que não era normal.--------------------------------------------------------------- 

----- Refutou as palavras da Dr.ª Cristina Morais, quando tinha dito que “era para não 

empolar o Orçamento”, e disse que podia ter baixado os números, não fosse isso baixar 

também a Despesa. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à Polis, disse que no contrato subscrito pela Câmara Municipal de Mira e 

apresentado na Assembleia Municipal, havia rubricas que eram financiadas pelo 

Município a 20% e cujos projetos tinham sido suprimidos pela Polis, pelo que teria que 

haver um ajuste nas contas. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Dirigiu-se ao Sr. Vereador Dr. José Garrucho e disse que o PS tinha tido a “maioria 

absoluta” e agora eram eles, PSD e MAR a tê-la. Não tinham conversado com ninguém.  
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----- Mais disse que, se lhe tivessem dado ouvidos e se, de facto, fossem oposição, PS e 

MAR, ele próprio iria ser responsável e iria abster-se naquela votação, tal como havia 

prometido. Mas visto que, o Sr. Vereador Dr. José Garrucho, já tinha feito o seu “ato de 

contrição”, de que ia votar a favor, portanto era a “muleta” daquele orçamento, o que, 

na sua opinião, iria ditar o fim do MAR, porque com aquele Orçamento e com o que 

tinha sido dito ao longo de quatro anos, e agora, formalmente, aprovar o orçamento com 

um voto favorável era colar-se a tudo aquilo que tinha criticado nos últimos anos. Mas 

aquela era apenas a sua leitura. ------------------------------------------------------------------- 

----- Terminou com uma última nota em relação à lista de projetos, novos e existentes, e 

disse que dos muitos leigos que estavam na Assembleia Municipal, sobretudo na 

Bancada do Partido Social Democrata, ao olhar para aquela lista, não iriam saber quem 

é que a tinha começado nem quem é que a tinha acabado. Mais, olhando para a lista dos 

processos que faltavam fazer, de facto havia dois ou três novos. Mas o Executivo não 

tinha que esconder nada. Devia era ter escrito nem que fosse uma linha a explicar alguns 

projetos, como por exemplo, a “Requalificação Urbana dos Centros das Aldeias”, ou a 

“Rede de Parques Infantis”. Mas nada era explicado, tal como não era dito que o 

PROMAR ia acabar no dia 30.-------------------------------------------------------------------- 

----- Mais disse que havia “erros de forma” e que o Executivo tinha no texto a principal 

oportunidade para se expressar.------------------------------------------------------------------- 

----- O Sr. Presidente da Câmara disse que já tinha reconhecido que o Orçamento não 

era o que gostaria, mas poderia ser entendido, de certa forma, como continuidade com o 

que tinha vindo a ser feito, apesar de, com uma identidade diferente. ----------------------- 

----- Acrescentou que tinha sido dado enfoque à área do saneamento e da água e mais 

relevo à valorização e requalificação urbanas, mas ainda não tinham conseguido fazer 

um Orçamento muito diferente, o que, em três meses, não era difícil de perceber.--------- 

----- Mais disse que era possível subdividir aquele documento em duas partes, uma com 

projetos já existentes e outra com novos projetos.---------------------------------------------- 
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----- Quanto ao aviso que tinha sido referido, disse que visava o financiamento de 

equipamentos para a coesão local, reabilitação urbana, mobilidade urbana, valorização e 

qualificação ambiental, pelo que dentro dos projetos existentes tinham selecionado os 

que seriam suscetíveis de serem enquadrados naquele aviso. --------------------------------- 

----- Quanto ao Project Finance, disse que era uma questão política e de opção de risco, 

do qual estavam conscientes, para além de que os valores referidos eram todos abaixo 

do limiar de sujeição ao Tribunal de Contas. Tratavam-se de pequenas intervenções para 

as quais precisavam de ter suporte financeiro e, no seu entendimento, não se corriam 

grandes riscos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez que disse que estavam num debate de 

ideias e cada um valorizava o que mais lhe convinha. De qualquer forma, lembrou ao 

Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que estavam no Município há apenas dois meses, e 

naquele curto período de tempo não poderiam elaborar os projetos que entendiam que 

deviam executar. Por outro lado, também sabiam que a maior parte dos projetos que 

estavam no Orçamento eram, de alguma forma, de requalificação urbana ou ambiental, 

projetos de saneamento, nos quais ainda estavam muito atrasados em relação a outros 

concelhos e mau seria se por uma implicância política, chegassem e dissessem que não 

os iriam fazer. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acrescentou que, até por uma questão de bom senso, não iriam desperdiçar os 

parcos recursos do Município. No passado, tinha havido património para vender, 

Fundos Comunitários com alguma facilidade e o recurso ao endividamento era fácil. 

Mas naquele momento tal não se aplicava.------------------------------------------------------ 

----- Todas as estruturas do país, desde família, ao Município viviam em dificuldades e 

mandavam as regras de bom senso que se agisse com cautela. Aquilo que o Sr. 

Presidente da Câmara tinha vindo a fazer era exatamente obter o máximo de informação 

junto dos centros de decisão, ao mais alto nível, e a partir daí e em conjunto com os 

técnicos do Município, gizar uma estratégia que lhe permita minimizar custos. Por outro 

lado, e pela sua experiência, sabia que os mandatos de quatro anos eram muito curtos. 
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Em quatro anos, entre 2002 e 2005 não tinham tido tempo de montar a estratégia que 

pretendiam. Portanto em dois meses também não o tinham conseguido. -------------------- 

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara e disse que, se o Sr. Vereador Dr. Miguel 

Grego quisesse, poderia fazer uma breve explicação dos projetos que eram referidos no 

Orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego respondeu que apenas não conhecia o projeto de 

“Requalificação Urbana dos Centros das Aldeias”. ------------------------------------------- 

----- Explicou o Sr. Presidente da Câmara que era uma tentativa de, em algumas aldeias, 

requalificar os centros urbanos dando-lhe arranjos urbanísticos, procurando enquadrá-

los com alguma parte tecnológica, ou seja, fazer nesses centros um ponto de internet, 

com informação da Câmara para que conseguissem uma lógica global de interligação 

dos centro urbanos entre si. Era um projeto que estava ainda a ser elaborado e era sua 

intenção que estivesse pronto e que fosse possível abrir concurso para o adjudicar. Se 

não conseguisse naquele momento, ficaria feito para posterior implementação. ----------- 

-----O projeto do “Bairro Norte” já existia na Câmara Municipal de Mira entre 2002 e 

2005, mas ainda era do anterior Executivo. ----------------------------------------------------- 

----- O Sr. Vereador Nelson Maltez explicou que era um projeto que se inseria numa 

estratégia que na altura se estava a delinear para a Praia de Mira e que contemplava um 

conjunto de ações com algumas intervenções em termos de Ordenamento do Território. 

Previa a criação de uma circular externa à Praia de Mira, com início do lado direito a 

seguir à ponte junto ao Maçarico, seguia para o Bairro Norte, passava pela atual Lota, 

continuava pela Avenida Arrais Batista Cera e depois passava por trás do Parque de 

Campismo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Na altura, em reunião com a CCDR a respeito do Plano de Urbanização da Praia de 

Mira, tinham conseguido que fosse assumido pelo Eng.º Mota Lopes, a execução 

daquela variante. O objetivo era depois requalificar todo o tecido urbano da Praia de 

Mira e dar-lhe uma utilização mais pedonal. ---------------------------------------------------- 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

Ata da Reunião de 19/12/13 
Página 28 de 43 

 
 

----- Por outro lado, porque o Bairro Norte tinha tido origem numa génese que não se 

coadunava com uma estrutura urbana de qualidade, havia também um projeto de 

requalificação daquela área que previa saneamento, urbanização e reorganização da 

estrutura viária, dos passeios, entre outras coisas. ---------------------------------------------- 

----- Na altura era um projeto que estava a ser desenhado, com uma equipa de 

profissionais que procuravam também criar uma identidade, uma imagem de marca, 

para a Praia de Mira, com base em elementos característicos, como a Raça Marinhoa, e 

de alguma forma recuperar aquele animal como símbolo da Praia de Mira. Nessa altura 

também tinha surgido a Mirela, que era uma espécie de rela endémica de Mira. ----------- 

----- O Sr. Presidente da Câmara solicitou à Dr.ª Brigite Capeloa, Chefe da Divisão de 

Educação, Cultura e Desporto, que em relação ao aviso do PROMAR, desse algumas 

explicações. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Dr.ª Brigite Capeloa disse que o PROMAR estava aberto entre o dia 11 e o dia 30 

daquele mês, que existiam duas medidas que poderiam interessar, e que estava em curso 

a preparação de um projeto para a medida 4.2, com um valor residual, mas havia a 

intenção e a necessidade de recuperar pelo menos os barcos.--------------------------------- 

----- Acrescentou que estavam a tentar trabalhar naquela linha, no sentido de retomar 

antigos saberes, pelo menos na construção, aliado a uma vertente social agregada 

também à valorização turística. ------------------------------------------------------------------- 

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que disse que ainda não tinham 

discutido o Mapa de Pessoal e teriam que votar tudo em conjunto. -------------------------- 

----- Mais disse que, se tivessem acrescentado aquela informação do PROMAR no texto 

do Orçamento, já não tinha dito que a cultura desaparecia naquele documento.------------ 

----- Quanto à questão do património, referida pelo Sr. Vereador Nelson Maltez, disse 

que lhe aprazia registar não ver qualquer referência a alienação de património, apesar de 

Mira ter naquele momento património para alienar, como há muito anos não tinha.------- 

----- Quanto à questão do pessoal, disse que desconhecia se a legislação que previa a 

necessidade de redução efetiva de recursos humanos ainda estava em vigor.--------------- 
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----- Mais disse que não iria criticar novamente os números, os vencimentos ou o valor 

adstrito ao Gabinete de Apoio ao Presidente. Compreendia que era para tentar colmatar 

a questão da redução no número de Vereadores e depreendia que ainda houvesse mais 

alterações no ano seguinte. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Quanto aos estágios profissionais, disse que o montante consignado indicava que 

não seriam estágios promovidos pelo IEFP, que tinham taxas de financiamento muito 

“apetecíveis” e com os quais se gastava aquele valor. ----------------------------------------- 

----- Mais disse que não compreendia como é que havia um aumento de despesa com o 

pessoal do quadro, apesar das reduções remuneratórias e das limitações no pagamento 

dos Subsídios de Férias e Natal. Em termos de postos de trabalhos ocupados, iriam ser 

gastos mais 100.000,00€ (cem mil euros), mas as pessoas levavam menos dinheiro para 

casa. “Os empregos de qualidade” estavam certamente ali. ----------------------------------- 

----- Quanto às avenças, verificava que iria haver um aumento de despesa. ---------------- 

----- Tinha sido dito que iriam sair duas ou três pessoas, mas dos lugares ocupados eram 

apenas duas, o que dava a percentagem de 1%. Portanto tinham menos duas pessoas e 

não três, como era referido na conclusão. ------------------------------------------------------- 

----- Também gostaria que lhe explicassem porque é que se previa que o contrato de 

trabalho dos sapadores pudesse passar para tempo indeterminado, apesar de 

indispensáveis, mas faziam parte de um projeto financiado, portanto estavam 

dependentes da existência de protocolo com o Instituto de Conservação da Natureza e 

das Florestas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto à Educação, disse que apesar de estarem acima de todos os rácios ainda 

iam contratar mais três pessoas para aquela área.----------------------------------------------- 

----- Também referiu que tinha lido que alguns dos casos a tempo incerto não podiam 

ser renovados, o que não conseguia perceber, dado que todos eles tinham um lugar 

previsto a tempo certo, ou seja, poder-se-ia renovar contrato com todos, uma vez que 

existiam lugares vagos no quadro de pessoal. Concluiu que não seria possível, porque 
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teriam que reduzir pessoal, mas queria dizer que não haveria nenhuma redução porque 

estavam a colocá-los num lugar vago, a termo certo. ------------------------------------------ 

----- Acrescentou que o Município, como maior empregador do Concelho, devia tratar 

muito bem os seus colaboradores e que aquele texto deveria ser o que o Dr. João 

Reigota deveria ter levado à Assembleia Municipal quando queriam contratar mais 

recursos humanos. O texto que, tanto o MAR como o PSD, tanto criticavam quando 

estavam na oposição.------------------------------------------------------------------------------- 

----- Respondeu o Sr. Vereador Nelson Maltez que, na Educação, não tinha havido 

qualquer aumento. Se as pessoas já lá estavam e achavam desnecessário, não percebiam 

porque é que as lá tinham colocado no passado.------------------------------------------------ 

----- Ao que o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego respondeu que, era muita gente, podiam 

ter alterado aquele número e se não tinham aumentado, tinham mantido, com 

possibilidade de aumento, nos lugares vagos.--------------------------------------------------- 

-----  A Dr.ª Carmen Santos, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, esclareceu 

que, em relação ao Orçamento de Estado (OE), tinham sido assumidas as reduções 

determinadas no projeto de OE para 2014, bem como as limitações previstas quanto ao 

pagamento do Subsídio de Natal e de Férias. --------------------------------------------------- 

----- Relativamente à terminologia utilizada, nomeadamente quanto à impossibilidade 

de renovação de alguns contratos a termo resolutivo, era a que constava no OE. Mais 

disse que poderia haver restrições à renovação de contratos, mas, ao longo do ano, 

poderiam existir aposentações e a possibilidade de renovar contratos. A questão não 

deveria ser vista de forma liminar. --------------------------------------------------------------- 

----- O aumento da despesa com pessoal era influenciado quer pela redução 

remuneratória que, como era do conhecimento público, iria incidir sobre remunerações 

a partir dos 675,00€ (seiscentos e setenta e cinco euros), quer pelo aumento de 

comparticipações do Município para a Caixa Geral de Aposentações. ---------------------- 
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----- O Sr. Presidente da Câmara acrescentou que poderiam, até 31 de março, corrigir 

aquela trajetória, pois caso não o fizessem seriam penalizados em 10% nas 

transferências das verbas.-------------------------------------------------------------------------- 

----- Nesta altura, eram cerca de 16:50h ausentou a Sr.ª Vereadora Prof.ª Graça 

Domingues. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

– ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO PARA 2014 ------------------------------------------------------   

-----A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta n.º 337/2013, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 16 de dezembro de 2013, do seguinte teor: ----------------------- 

-----“AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DECOMPROMISSOS 

PLURIANUAIS - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2014 ------- 

-----I - ENQUADRAMENTO LEGAL ----------------------------------------------------------- 

-----Considerando que O Orçamento de Estado para 2013, aprovado pela Lei nº 66-

B/2012 de 31 de dezembro, o diploma de Execução do Orçamento de Estado, aprovado 

pelo D. L. nº 36/2013 de 11 de março e a Lei dos Compromissos, aprovada pela Lei nº 

8/2012 de 21 de fevereiro regulamentada pelo D.L nº 127/2012 de 21 de junho 

estabeleceram neste momento, em síntese, o quadro normativo para a realização da 

despesa nas Autarquias Locais; ------------------------------------------------------------------ 

-----Que atualmente há que ponderar na tomada de decisão inúmeras variáveis das 

quais realçamos a obrigatoriedade de respeitar não só a Lei das Finanças Locais, mas 

em simultâneo o do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) 

que permite uma gestão financeira integrada e interligação da Contabilidade 

Orçamental com a Contabilidade Patrimonial e com a Contabilidade de Custos, o que 

facilita não só a avaliação da eficiência e eficácia dos serviços públicos, mas também o 

controlo e gestão do património autárquico; --------------------------------------------------- 

-----Que em paralelo é imperioso dar cumprimento às obrigações legais de redução de 

despesa imposta pela Lei dos Compromissos, (pagando no máximo a 90 dias) e à 

necessidade de assegurar fundos disponíveis antes da assunção de compromissos;------- 
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-----Que é prioritário imprimir à organização municipal uma gestão contida das 

despesas de funcionamento e uma seletiva escolha nas opções de investimento; ---------- 

-----Em síntese, por opção e por exigência legal, atento ao estabelecido na nova Lei das 

Finanças Locais, a Câmara terá de ter elevado nível de execução das GOP e do seu 

Orçamento.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Por último e não de somenos importância devemos ter ainda em consideração 

quanto à autorização para a realização de despesa, o disposto no artigo 22.º do D. L. 

n.º 197/99, de 8 de junho, ainda em vigor por força da alínea f) do artigo 14º do D. L. 

nº 18/2008 de 29 de janeiro que aprovou o Código dos Contratos Públicos, o qual 

determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a 

encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 

realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização conferida pelo órgão 

deliberativo, (designadamente com a aquisição de serviços e bens através de locação 

com opção de compra, locação financeira, locação/venda ou compra a prestações com 

encargos,)salvo quando: -------------------------------------------------------------------------- 

-----a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; -------------  

-----b) Os seus encargos não excedam o limite de 20 000 contos (99.759,58 €) em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 

anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----II - DA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Considerando que o legislador veio impor, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 

6.º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro - Lei dos Compromissos: ---------------------------- 

-----a) Que a “assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua 

forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, 

contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, 

quando envolvam entidades da administração local. ------------------------------------------ 
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-----b) Que para efeitos de autorização prévia a mesma poderá ser dada aquando da 

aprovação das Grandes Opções do Plano, nos termos do artigo12º do D. L. nº 127/202 

de 21 de junho, que regulamenta a Lei dos Compromissos ----------------------------------- 

-----Acresce que a Assembleia Municipal reúne ordinariamente de dois em dois meses e 

que não é exequívelpara alguns procedimentos aguardar deliberação,desde logo os 

relativos ao universo de contratação necessária para assegurar o normal 

funcionamento dos serviços,bem como, ao cumprimento das metas consagradas em 

orçamento e plano de atividades para 2014 muito em especial as que envolvam 

financiamento alheio. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----Sendo impraticável e extremamente onerosa a convocação extraordinária da 

Assembleia, devemos garantir que são criados instrumentos destinados a assegurar 

eficiência e eficácia na gestão em matéria de contratação pública, o que só será 

possível através de uma autorização prévia genérica ----------------------------------------- 

-----Face ao exposto proponho que, a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea 

ccc) do nº 1 do artigo 33º e alínea k) do nº 2 do artigo 25º ambos da Lei nº 75/2013 de 

12 de setembro, conjugada com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 

de fevereiro e artigo 12º do D. L. nº 127/2012 de 21 de junho, propor que a Assembleia 

Municipal de Mira delibere: --------------------------------------------------------------------- 

-----1. Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro e artigo 12º do D. L. nº 127/2012 de 21 de junho, emitir autorização prévia 

genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos casos seguintes: ------ 

-----a) Resultem projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano; ----------- 

-----b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € (noventa e nove mil 

setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.” -------- 

-----2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia 

concedida nos termos do número anterior, só poderá fazer-se quando, para além das 

condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos 
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previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, designadamente quantos ao cálculo dos 

fundos disponíveis e cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas. --- 

-----3. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal de Mira deverá ser 

presente uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos pela Câmara ao 

abrigo da autorização prévia genérica concedida.” ------------------------------------------- 

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

-----  POSICIONAMENTO NO 1º. ESCALÃO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ----------------------------   

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 338/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 16 de dezembro de 2013, no sentido de ser atribuído o 

1º. escalão da Ação Social Escolar à aluna Beatriz Costa de Matos, filha da munícipe 

Rosa Maria Gonçalves da Costa, ao abrigo do disposto no artº. 33º., nº. 1, alínea hh) da 

Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------- 

----- ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO PARA SUBSISTÊNCIA------------------------------------   
-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 339/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 16 de dezembro de 2013, no sentido da atribuição de 

um apoio eventual à munícipe Fernanda Maria Borges Ladeira da Costa, no valor de 

300,00 € (trezentos euros), ao abrigo do disposto na alínea v), nº. 1, do artº. 33º., do 

Anexo I,  da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------- 

----- ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO A MUNÍCIPE CARENCIADA----------------------------   
-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 340/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 16 de dezembro de 2013, no sentido da atribuição de 

um apoio eventual no valor de 100,00 € (cem euros), durant o período de dois meses, 

perfazendo um total de 200,00 € (duzentos euros), a fim de fazer face às despesas do 

agregado familiar  da munícipe Benilde de Jesus Leigo, até que seja reposta a prestação 

do RSI, conforme o disposto no nº. 6 do artº. 1º., do nº. 1, do artº. 4º. e do artº. 6º. do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, sendo este apoi pertinente 

para a melhoria da qualidade de vida do agregado familiar da munícipe referida, ao 

abrigo do disposto na alínea v), nº. 1, do artº. 33º. do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 

de setembro.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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---DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE -  

-----PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE DE 

DEPÓSITOS DE MINERAIS DE CAULINO NUMA ÁREA DENOMINADA COVAS DE AREIA – 

FREGUESIA DE MIRA E CARAPELHOS, CONCELHO DE MIRA – ÁREA DE 729,26 HA-----------   

-----A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta n.º 341/2013, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 16 de dezembro de 2013, no sentido da Câmara Municipal 

apresentar reclamação, dando parecer negativo à prospeção e pesquisa de depósitos 

minerais de caulinos no concelho de Mira, considerando o facto do mesmo 

consubstanciar iniciativa com impacto regional que compromete o potencial de 

desenvolvimento do concelho de Mira, uma vez que se objetivará numa irremediável 

delapidação da mais-valia ambiental que constitui o seu principal recurso económico. --- 

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

----- “PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE MINERAIS DE CAULINO NUMA ÁREA 

DENOMINADA COVAS DA AREIA-  FREGUESIA DE MIRA E CARAPELHOS, 

CONCELHO DE MIRA- ÁREA DE 729,26 HA.------------------------------------------------ 

-----Tendo por base o aviso publicado no jornal “A Voz de Mira”, datado de 16 de 

novembro de 2013, emitido pela Direção Geral de Energia e Geologia, conducente à 

celebração de contrato de concessão de exploração de depósitos de minerais de 

caulino, numa área denominada Covas da Areia, informa-se que: -------------------------- 

-----O aproveitamento de depósitos minerais naturais está regulado pelo Dec. Lei nº 

88/90 de 16 março, conjugado com o Decreto-Lei 181/70, de 28 de abril, o qual 

considera como depósitos minerais naturais todas as ocorrências minerais existentes 

em território nacional e nos fundos marinhos da zona económica exclusiva que, pela 

sua raridade, alto valor específico ou importância na aplicação em processos 

industriais das substâncias nelas contidas, se apresentam com especial interesse para a 

economia nacional. Trata-se, em suma, de recursos geológicos existentes na crosta 

terrestre que se encontram integrados no domínio público. ---------------------------------- 

-----Principais impactes ambientais inerentes à exploração----------------------------------  
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-----De um forma geral, numa fase de exploração, é espectável que decorram várias 

interferências a nível de: ------------------------------------------------------------------------- 

-----Ambiente --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Impactes de escavação, ruído, inalação de poeiras, do empoeiramento, da 

circulação de veículos, das vibrações, dos resíduos industriais sólidos, das desmatação 

e da remoção de solos, com interferência a nível de recursos hídricos, qualidade do ar, 

ruído (impactes a nível dos trabalhadores e das populações vizinhas), alteração do 

coberto vegetal, agricultura existente e interferência com habitats protegidos;------------ 

-----Saúde Pública --------------------------------------------------------------------------------- 

-----A exploração mineira acarreta impactes ao nível da saúde dos trabalhadores, da 

população residente e demais utilizadores do território. -------------------------------------- 

-----Em termos de agricultura, há que considerar que uma parte da atividade praticada 

na área se destina à alimentação humana e que o seu comprometimento pela 

contaminação ambiental terá impactos negativos na saúde e desenvolvimento. Na 

verdade, sendo grande parte da área muito próxima das zonas urbanas, os terrenos são 

utilizados para atividade agrícola, hortícola, não só de subsistência dos respetivos 

proprietários, mas também para venda nas feiras locais. ------------------------------------- 

-----Infraestruturas públicas: -------------------------------------------------------------------- 

-----Prevê-se a degradação das vias rodoviárias sendo previsível que a exploração 

provoque: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----a) Poluição atmosférica - devido à dispersão de poeiras e à ocorrência de ruído. ---  

-----b) Contaminação química da água e do solo - no contexto da indústria mineira os 

problemas de ordem “química” são os mais preocupantes, bem como os mais 

relevantes face aos desequilíbrios gerados nos balanços químicos naturais. Vários 

fatores intrínsecos às minas são potencialmente nefastos para o ambiente. A própria 

água da mina pode causar impacto no ecossistema envolvente, devido ao valor de pH 

ser frequentemente baixo. Para além disso, poderá vir a verificar-se fissuração e 
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fratura no local, alterando o escoamento subterrâneo da água e modificação das linhas 

de água superficiais. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----c) Perturbações ecológicas - da exploração mineira resulta uma grande perda de 

habitat visto que, para a extração de minério, será necessário fazer escavações e 

construir infraestruturas, com impactes na fauna e flora. Outro dos problemas 

ecológicos é consequência da drenagem ácida. ----------------------------------------------- 

-----d) Perturbações paisagísticas - na extração mineira nem todos os materiais 

extraídos serão utilizados, muitas vezes porque apresentarão baixo teor do minério de 

interesse naquela exploração, sendo acumulados em escombreiras. Existe assim 

alteração da geomorfologia. Esta extração irá provocar um impacte visual muito 

negativo que nunca mais será reposto. ---------------------------------------------------------- 

-----O que daqui resulta é que as pretendidas prospeção e pesquisa trarão incómodos e 

transtornos para as populações englobadas e vizinhas, ao nível da poluição com 

poeiras que afetarão as casas, os pomares e quintais, os leitos de água, e ainda a 

degradação das estradas por onde circularão os camiões, durante um tempo que não se 

sabe mas que poderá ser de dezenas de anos, sem qualquer benefício para o concelho, 

antes pelo contrário, tornando-o mais pobre.--------------------------------------------------- 

-----Segurança e rede rodoviária----------------------------------------------------------------- 

-----Por outro lado, o aumento do tráfego de viaturas pesadas, propicia o maior risco 

de sinistralidade rodoviária. Porque somos conhecedores da tipologia das estradas que 

circundam esta área, sabemos bem da sua exiguidade, em termos de dimensões. 

Falamos de estradas estreitas e sem passeios. Estes são dois fatores que colocam em 

perigo a segurança dos transeuntes e concorrem para a degradação das mesmas. Por 

todas as motivações evocadas, sentimos razões para colocar o problema da segurança 

rodoviária e da rede viária existente, como uma preocupação central em todo este 

processo, manifestando mais uma vez a razão do aumento da sinistralidade rodoviária. 

Ordenamento do Território ----------------------------------------------------------------------- 
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-----À alteração de uso estão subjacentes impactes a nível de ordenamento, sendo que a 

própria exploração deverá, ser analisada face à estratégia ambiental e económica do 

concelho a curto, médio e longo prazo.----------------------------------------------------------  

-----A apreciação deste pedido de direitos de prospeção e pesquisa não pode deixar de 

ter em conta o enquadramento a nível do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(PDM), Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN), e o 

enquadramento na estratégia de planeamento para a zona definida, designadamente a 

nível de turismo. Desde logo, importa referir que os trabalhos em causa, a serem 

concretizados, desenvolver-se-ão numa zona onde existem aquíferos subterrâneos a 

diversas profundidades, de extrema importância para o concelho, importa igualmente 

referir que, de acordo com o nº 1 do artigo 43º do Dec. Lei nº 88/90, de 16 março, a 

ocupação dos terrenos pela empresa requerente da atribuição de direitos de prospeção 

e pesquisa, carece de prévia autorização dos respetivos proprietários. ---------------------  

-----Relativamente aos espaços agrícolas, florestais do concelho, importa que se refira 

que os mesmos estão delimitados na planta de ordenamento do PDM, o qual foi 

ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros, nº 83/94, de 16 de setembro, com 

as alterações que lhe foram introduzidas com a última redação de 18 de março de 

2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----E como se infere do PDM, os espaços em causa estão classificados como Espaço 

Ocupação Condicionada e Espaço de Salvaguarda Estrita (artigo 39º e seguintes) 

destinam-se preferencialmente ao desenvolvimento de atividades de ocupação não 

urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Acresce que, as ações de destruição do revestimento vegetal ou ainda ações de 

aterro ou escavação que conduzam à alteração do relevo natural e das camadas do 

solo arável, carece de licença da câmara municipal conforme estabelecido no artigo 1º 

do Dec. Lei nº 139/89, de 28 de abril. ----------------------------------------------------------- 

-----Não podemos ainda de deixar de referir os usos preferências plasmados no artigo 

8º do regulamento do PDM. ---------------------------------------------------------------------- 
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-----O Plano Diretor Municipal identifica muito bem quais a s áreas afetas à indústria 

extrativa e que estas devem ter como princípio fundamental, a minimização dos 

conflitos de uso do solo que se geram sobretudo ao nível dos impactes paisagísticos e 

ambientais das pedreiras. ------------------------------------------------------------------------- 

-----Interesse público ------------------------------------------------------------------------------ 

-----Como já se referiu, encontrando-se parte da área identificada em REN, as 

requeridas prospeção e pesquisa violam o preceituado no artigo 20, nº 1 do Dec. Lei nº 

166/2008, de 22 de agosto, que impede a destruição do coberto vegetal não incluído em 

ações agrícolas ou florestais. --------------------------------------------------------------------- 

-----É certo, no entanto, que nas áreas da REN podem ser realizadas as ações de 

relevante interesse público (tal como se prevê no nº 1 do artigo 21º, do Dec. Lei nº 

166/2008, de 22 de agosto). ---------------------------------------------------------------------- 

-----No entanto, pelo que anteriormente se deixou exposto, dúvida não há que as 

requeridas prospeção e pesquisa de caulino não se constituem como ações de relevante 

interesse público, não estando por isso verificada a exceção contida no nº 1 do artigo 

21º, do Decreto- Lei nº 166/2008, de 22 de agosto. ------------------------------------------- 

-----E tal como consta do disposto no nº 4 do artigo 13º, do Decreto- Lei nº 90/90, de 

16 março, na atribuição de direitos de prospeção e pesquisa tem de ser tido ‘em conta o 

interesse público’, que neste caso específico se reconduz à defesa da ocupação e do uso 

sustentáveis do território (de acordo com os objetivos plasmados no nº 3 do artigo 2º, 

do Dec. Lei nº 166/2008, de 22 de agosto). ----------------------------------------------------- 

-----Conclusão -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 14º, do Dec. Lei nº 90/90, de 16 março, na 

atribuição de direitos de prospeção e pesquisa constitui condição a apresentação de 

melhor proposta de realização desta atividade, nos termos da lei e tendo em conta o 

interesse público. -----------------------------------------------------------------------------------  

-----Ora, pelo que se deixa exposto, facilmente se percebe que e viabilização do 

licenciamento para prospeção e pesquisa de caulinos na área geográfica das freguesias 
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de Carapelhos e Mira, se constitui como uma flagrante e grosseira ofensa do interesse 

público, em resultado da violação não só do instrumento de garantia da gestão 

territorial do município (PDM) mas também de áreas classificadas como sendo de 

Reserva Ecológica Nacional (REN) e de Reserva Agrícola Nacional (RAN) onde é 

proibida não só a realização de aterros e de escavações, mas também a destruição do 

coberto vegetal, ações estas que determinam uma grave ofensa de direitos 

fundamentais das populações, sendo potencialmente geradora de expectável 

divergência e conflitualidade social, perturbando o clima sereno e de paz social 

existente e que se pretende que se mantenha intocável. --------------------------------------- 

-----Pelo exposto propõe-se que a Câmara apresente reclamação conforme o previsto 

no aviso publicado, dando parecer negativo à prospeção e pesquisa de depósitos 

minerais de caulinos no concelho, considerando o facto de o mesmo consubstanciar 

iniciativa com impacto regional que compromete o potencial de desenvolvimento do 

concelho de Mira, uma vez que se objetivará numa irremediável delapidação da mais-

valia ambiental que constitui o seu principal recurso económico.”-------------------------- 

-----Interveio o Sr. Presidente da Câmara que explicou que, conforme constava da 

proposta, a exploração de caulinos causava vários impactos ambientais, na saúde 

pública, nas infraestruturas públicas, com perturbações ecológicas, paisagísticas, no 

ordenamento do território e na segurança rodoviária, além de se localizar numa zona 

onde existem aquíferos subterrâneos de extrema importância para o concelho. Mais 

disse que não era justificado o interesse público, pelo que, face ao exposto, era 

entendimento daquele Executivo que fosse dado parecer negativo àquele pedido de 

exploração de minerais.---------------------------------------------------------------------------- 

-----MUDANÇA DA FEIRA DE MIRA PARA O CENTRO DA VILA-------------------------------------   

-----A Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta n.º 342/2013, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 16 de dezembro de 2013, relativa à mudança da Feira de Mira, 

realizada no largo junto à Escola Secundária de Mira, para a Rua Poeta Francisco 

Bingre, no centro da Vila de Mira, por forma a dotar a referida feira de melhores 
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condições, no sentido de contribuir para um futuro crescimento económico local da 

Vila. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Interveio o Sr. Presidente da Câmara que disse que a Feira dos 23, em Mira, iria 

realizar-se na rua junto aos CTT, já no dia 23 de dezembro, tendo sido articulado com a 

GNR, os feirantes, entre outros. ------------------------------------------------------------------ 

-----O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego sugeriu que a zona dos bares não ficasse no local 

inicialmente previsto, dado ser um local nobre naquela praça, para além de fazer eco, no 

centro daquele espaço e de todos os detritos que sujariam a calçada. ------------------------ 

-----Respondeu o Sr. Presidente da Câmara que ia ter em conta as sugestões 

apresentadas para a feira do mês de janeiro e que pelo número de pessoas que tinha 

começado a inscrever-se, teriam que reformular a organização do espaço. -----------------  

-----Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho e explicou que o eco tinha a ver com a 

configuração do perfil envolvente, dado que as paredes laterais eram circulares, logo 

devolviam todos os sons produzidos no centro daquele espaço. ------------------------------ 

-----MUDANÇA DA FEIRA DE MIRA PARA O CENTRO DA VILA – CORTE DE ESTRADA – 

RUA POETA FRANCISCO BINGRE---------------------------------------------------------------------------   

-----A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta n.º 343/2013, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 16 de dezembro de 2013, no sentido de ser aprovada a 

alteração rodoviária na Rua Poeta Francisco Bingre, em Mira, designadamente a 

interdição da circulação rodoviária na referida rua, nos dias de feira, dia 23 de cada mês 

e no dia útil seguinte, caso este coincida com domingo, entre as 06:00h e as 16:00h, por 

forma a garantir a utilização do espaço para realização da feira no centro da Vila de 

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

-------------------------------UNIDADE DEGESTÃO URBANÍSTICA ------------------------------  

----- PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE 

EDIFÍCIO EM MÁS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE, CUJA ADMINISTRAÇÃO É 

ASSEGURADA PELA FIRMA “PACHECO E GRILO”------------------------------------------------------   

-----A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta n.º 344/2013, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 13 de dezembro de 2013, no sentido de ser promovida a 
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audiência prévia escrita dos interessados no prazo de 15 dias (úteis), face à intenção de 

decisão sobre a execução de obras de conservação de edifício sito no Largo da Igreja, 

nº. 2, na Praia de Mira, cuja administração pertence à firma “Pacheco e Grilo – 

Consultores de Gestão, Ldª.”, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código de 

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

-----Mais foi deliberado que findo aquele prazo e caso os interessados não se tenham 

pronunciado, seja ordenada a execução das referidas obras de conservação do referido 

edifício, no prazo de 30 dias (seguidos), nos termos do n.º 2 do artigo 89.º do RJUE.----- 

----- PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO EM MÁS CONDIÇÕES DE 

SEGURANÇA E SALUBRIDADE, PROPRIEDADE DE MARIA CELESTE DE JESUS AMARAL-------   

-----A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta n.º 345/2013, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 13 de dezembro de 2013, no sentido de ser promovida a 

audiência prévia escrita dos interessados no prazo de 15 dias (úteis), face à intenção de 

decisão sobre a demolição de edifício sito na Rua da Quinta – Valeirinha - Mira, 

pertencente a Maria Celeste de Jesus Amaral, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do 

Código de Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------- 

-----Mais foi deliberado que findo aquele prazo e caso a interessada não se tenha 

pronunciado, seja ordenada a execução (pelos seus interessados) da demolição do 

referido edifício e a limpeza do respetivo logradouro, no prazo de 30 dias (seguidos), 

nos termos do n.º 3 do artigo 89.º do RJUE. ---------------------------------------------------- 

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

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

encerrada a reunião, sendo 17:00 horas, tendo sido aprovada, por unanimidade, a minuta 

da respetiva ata, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

_______________________________________________ 
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(Presidente: Raul José Rei Soares de Almeida, Dr.) 

 

_______________________________________________ 

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

 


