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“Nos termos do art.º 56.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, as deliberações do órgãos das autarquias locais, bem como as 
decisões dos respetivos titulares destinadas a ter eficácia externa, devem 
ser publicadas em edital, afixado nos lugares de estilo durante 5 dos 10 
dias subsequentes à tomada da deliberação ou decisão, bem como no 

sítio da internet, no boletim da autarquia e nos jornais regionais editados 
ou distribuídos na área da autarquia, tendo em vista garantir a 

publicidade necessária à eficácia externa das decisões”. 
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----- Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de 

Mira e sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu esta, sob a direção do 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 Baptista Garrucho. ----------------------------------------  

----- Presentes também a Técnica Superior Dr.ª Liliana Mafalda Valente da Cruz, o 

Chefe da Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, Dr. 

Ângelo Manuel Morais Lopes e o Técnico Superior, João Fernando Neves Rocha. ------  

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

----- Foi presente o resumo diário da tesouraria n.º 77 de 23/04/2014, com um saldo 

orçamental de 885.333,12 € (oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e três 

euros e doze cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------  
----- APROVAÇÃO DA ATA DE 27 DE MARÇO DE 2014: ----------------------------------------------  

----- Foi posta à aprovação a ata da reunião ordinária realizada em 27 de março de 

2014, tendo sido dispensada a sua leitura, pelo facto do respetivo texto ter sido 

disponibilizado na plataforma “Arquivo” em 22 de abril de 2014. -------------------------------  

----- A referida ata foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------  

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

----- A Srª. Vereadora Dr. Dulce Cainé interveio para dar conhecimento das atividades 

que iriam decorrer no corrente mês de Abril, na Biblioteca Municipal, no dia 30, uma 

tertúlia subordinada ao tema “Viagem à corte de D. Manuel I”, integrada nas 

comemorações dos 500 anos do foral de Mira. ------------------------------------------------------  

----- Deu também conhecimento de uma outra atividade, uma ação de sensibilização 

da responsabilidade da CPCJ, a levar a efeito no mesmo dia, na Casa do Povo de 

Mira, no âmbito da iniciativa “ MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA 

INFÂNCIA”, na qual iriam estar presentes alguns oradores, designadamente, o 

Professor Catedrático da Universidade de Aveiro, Doutor Carlos Fernandes da Silva, o 

qual iria abordar a problemática do bullying, a Enfermeira Maria Edite Trinco, 

especialista em saúde infantil, no Hospital Pediátrico de Coimbra e ainda um elemento 
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das forças de segurança da GNR, o cabo-mor Vitor Santos, do Núcleo de Investigação 

de Apoio à Vítima  e convidou todos a participarem naquelas atividades. -------------------  

----- De seguida, o Sr. Presidente da Câmara convidou também todos os presentes 

para as cerimónias públicas de comemoração dos 40 anos do “25 de Abril”, a levar a 

efeito no dia seguinte, pelas 16:00h, no salão nobre da Câmara Municipal. ----------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que fez uma alusão ao “25 de Abril” e 

começou por dizer que o “25 de Abril” só tinha acontecido porque tinha havido o 24 de 

abril e, simbolicamente, apelou à memória desta última data, no sentido de evocar 

todas as lutas, todos aqueles que tinham sofrido na carne e tinham dado muito do seu 

sangue ou o seu sangue todo para que o regime que tinha sido decapitado em 1974 

tivesse quebrado e não apenas os que tinham estado completamente fora do regime, 

mas os que dentro dele, tinham sabido fazer a diferença, e chamar a atenção da 

diferença. Disse que estava ainda vivo Francisco Pinto Balsemão que, na altura, 

liderava conjuntamente com Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa, a ala 

liberal da Assembleia Nacional, que tinham constituído, alguns deles, a “SEDES” uma 

associação importantíssima, de intervenção cívica e social, para questionar o regime e 

a sociedade, a partir da qual tinha surgido a ideia de lançar um grande jornal, que 

ainda era presentemente um grande jornal, o “Expresso”, dirigido precisamente por 

Pinto Balsemão e que, no interior do regime, tinha questionado o próprio regime, a 

impossibilidade do regime se manter, a não ser que se transformasse. Tinha ficado 

provado que havia regimes que não se transformavam e que era preciso derrubá-los, 

que havia muros que não caíam por eles, nem era possível desconstruí-los mas só 

destruí-los e muitos desses muros e dessas barreiras, às vezes, estavam apenas na 

mente das pessoas, na  forma como viam o mundo e por isso apelou a todos que 

relembrassem os que no interior do regime o tinham sabido questionar mas também 

todos aqueles que, fora do regime, o tinham afrontado e muitos tinham dado a vida 

para que o mesmo tivesse caído em 1974. Lembrou as figuras que se tinham 

constituído naquilo que eram os partidos comunistas da altura e dos homens que 

tinham fundado no estrangeiro o Partido Socialista, um dos quais tinha depois 

construído o serviço nacional de saúde, que era presentemente um suporte 

fundamental da solidariedade social e da coesão social, assim como o próprio 
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presidente da Partido Socialista, o Dr. Mário Soares e todos aqueles que de alguma 

forma, quer organizada, quer desorganizada, ou seja de forma voluntariosa, tinham 

confrontado o regime e tinham permitido que o mesmo tivesse caído. A coragem 

dessas pessoas devia ser lembrada, quer nas vésperas, quer no próprio dia 25 de abril 

e era importante que todos tivessem um tempo para parar, um tempo para ouvir os 

outros e não necessáriamente o tempo de dizer, mas o tempo de escutar os outros 

com a humildade necessária, de perceber que a complementaridade dos pontos de 

vista é que fazia a democracia e uma sociedade coesa, porque a democracia não era 

ouvir apenas  aquilo que agradava, como diria Montesquieu “o verdadeiro democrata é 

aquele que defende o espaço de liberdade, de poderem dizer aqueles que a nós se 

nos opõem”, não aqueles que  pensam como os demais, mas aqueles que pensam 

diferente e que fazem oposição, esse era o espaço de liberdade que se queria 

continuar a construir permanentemente.---------------------------------------------------------------  

----- A terminar, disse que ficava contente pelo facto do Executivo Municipal querer 

comemorar o “25 de Abril”, que o grupo de cidadãos do “MAR” também iria 

comemorar, iria haver uma tertúlia na Associação Casalense Futebol Clube, na qual 

seria debatido o orçamento participativo que, na sua opinião, mais não era do que um 

dos instrumentos de intervenção e de coesão social, em que se esperava a 

participação dos cidadãos nas decisões que à comunidade interessavam e que 

influenciariam as decisões dos atores políticos, pelo que apelava à participação de 

todos na referida tertúlia, bem como à participação o mais possível em todas as 

iniciativas que seriam levadas a efeito no âmbito do “25 de Abril”, pois só a 

participação tornava a todos cidadãos.-----------------------------------------------------------------  

----- A Vereadora Profª. Graça Domingues perguntou para quando estava prevista a 

retirada das areias colocadas junto à lota da Praia de Mira, porquanto, no caso de vir 

vento, toda a areia ali depositada seria de novo espalhada por todo a estrada, para 

além de que com chuva a mesma escorria e infiltrava-se no esgoto pluvial e todo o 

trabalho já efetuado, no sentido da limpeza da estrada, seria inglório. -----------------------  

----- Prosseguiu e disse que a areia que tinha sido reposta no areal estava em 

montinhos  que, caso não fossem espalhados na praia, com uma rajada de vento, 

voltariam de novo para a avenida. -----------------------------------------------------------------------  
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----- Reportou-se, depois, à retirada das palmeiras e perguntou para onde tinham sido 

levadas, esperava que as mesmas  estivessem abaceladas, até porque gostava das 

árvores e, pelo que sabia, não se encontravam doentes. Mais perguntou se estava 

prevista a colocação de algumas árvores na Avenida das Pontes, bem como o arranjo 

dos respetivos jardins e do sistema de rega. ---------------------------------------------------------  

-----  Na resposta, o Sr. Vereador Nelson Maltez disse que, relativamente às areias, 

havia algum atraso na sua remoção, motivado por uma avaria no camião Volvo, no 

entanto, previa-se que fossem retiradas ainda naquele mesmo dia e frisou que a 

mesma não podia ser devolvida ao areal, uma vez que continha impurezas, gravilha, 

etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  Quanto à regularização do areal, disse que brevemente iria ser feita, no âmbito 

da preparação da época balnear que se avizinhava.-----------------------------------------------  

----- No tocante às palmeiras, disse que tinham sido retiradas e replantadas noutros 

sítios, onde não incomodavam, designadamente no Campo de Tiro, outras no Parque 

de Campismo e no seu lugar seriam colocadas outras árvores, de algum porte, os 

metrosíderos, dado que, na sequência de estudo efetuado pelo Prof. Fernando 

Páscoa, que se tinha empenhado pessoalmente, em colaboração com colegas do 

Instituto Politécnico de Coimbra, se tinha chegado à conclusão que seria a árvore que 

ali melhor vingaria, apesar da árvore mais adaptada paisagisticamente ser o pinheiro 

manso, mas por razões de clima não seria a melhor opção.-------------------------------------  

----- Sobre a Avenida das Pontes, disse que estava a ser feito o levantamento das 

árvores que seriam ainda possível recuperar e, obviamente, seriam plantadas árvores 

novas, provavelmente também metrosíderos ou miosporos, qualquer espécie que lá 

resistisse. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Ainda sobre as palmeiras, disse que, neste momento, era uma espécie em risco, 

que estavam já a ser arrancadas em várias cidades, pelo que não seria boa ideia 

investir numa espécie que, a curto prazo, iria dar problemas, daí optar-se por fazer a 

sua substituição por outras espécies.-------------------------------------------------------------------  

----- Cerca das 10:00h chegou à reunião o Sr. Vereador Dr. João Reigota. -----------------  

-----------------------------DIVISÃO  ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA------------------------- 
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-----  OPÇÃO DE VENDA DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA ERSUC – RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO CENTRO, S.A., NO ÂMBITO DO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA EGF------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
111/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de  17 de abril de 2014, no sentido de não 

vender a participação social que o Município de Mira detém na sociedade ERSUC – 

Resíduos Sólidos do Centro, S.A., nos termos do disposto na alínea cc) do nº. 1, do 

artº. 33º., do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------  

----- Mais foi deliberado submeter o assunto ao Órgão Deliberativo do Município, nos 

termos da alínea k), do nº. 2, do artº. 25º. do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de 

setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. João Reigota questionou se a ERSUC estava a desempenhar 

cabalmente o contrato existente ou se era apenas impressão sua que havia nota de 

algum desleixo.------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente respondeu que poderia admitir a existência de alguns erros de 

funcionamento por parte da ERSUC, mas que não tinha qualquer informação concreta 

de que existissem algumas alterações substanciais nos últimos tempos àquilo que era 

o normal funcionamento. Mais disse que agradecia que o Sr. Vereador Dr. Reigota lhe 

fizesse chegar informação relativamente a algum conhecimento que tivesse sobre o 

mau funcionamento da ERSUC. -------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. Reigota interveio e disse que, antes de mais, queria 

apresentar um pedido de desculpas por ter chegado tarde à reunião e disse que o seu 

atraso se devia a problemas de ordem pessoal e familiar. ---------------------------------------  

----- Sobre a questão da ERSUC, disse que numa próxima reunião, no período de 

“antes da odem do dia”, poderiam conversar melhor sobre o assunto. -----------------------  

-----  APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2013 E 

INVENTÁRIO DE TODOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS DO ANO DE 2013 -----  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a proposta nº. 
112./2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 17 de abril de 2014, contendo os 

Documentos de Prestação de Contas do ano de 2013, integralmente elaborados, nos 

termos da Resolução nº. 6/2013, alteração à Resolução nº. 4/2001  – 2ª. Secção – 

Instruções nº. 1/2001 – 2ª. Secção e do Decreto-lei nº. 54-A/99 de 22 de fevereiro, na 
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redação atual, bem como o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais do ano de 2013, nos termos da alínea i) do nº. 1, do artº. 33º. da Lei nº. 

73/2013, de 03 de setembro.------------------------------------------------------------------------------  

----- Dos mencionados documentos de Prestação de Contas, nomeadamente os 

Fluxos de Caixa, verifica-se ter sido cobrada uma receita orçamental global de 

10.171.910,82 € (dez milhões, cento e setenta e um mil, novecentos e dez euros e 

oitenta e dois cêntimos) e efectuada uma despesa global de 9.799.885,48 € (nove 

milhões, setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco euros e 

quarenta e oito cêntimos), tendo transitado um saldo de 709.147,76 € (setecentos e 

nove mil, cento e quarenta e sete euros e setenta e seis cêntimos) em dinheiro. De 

Operações de Tesouraria foi cobrada uma receita global de 675.856,35 € (seiscentos 

e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos) e 

efectuada uma despesa global de 664.039,40 € (seiscentos e sessenta e quatro mil, 

trinta e nove euros e quarenta cêntimos), tendo transitado um saldo da quantia de 

485.521,27 € (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um euros e vinte 

e sete cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado, nos termos da alínea l) do nº. 2, do artº. 25º. do Anexo I,  da 

Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artº. 76º. da Lei nº. 73/2013, de 

03 de setembro, submeter à apreciação da Assembleia Municipal o inventário de todos 

os bens, direitos e obrigações patrimoniais do ano de 2013 e respetiva avaliação, bem 

como a apreciação e votação dos documentos de prestação de contas. --------------------  

-----  O Sr. Presidente da Câmara informou que, como notas de maior destaque, 

referia que o saldo de gerência, em operações orçamentais, era de 709.147,76€ e que 

através das demonstrações financeiras se concluía que havia o risco do défice da 

AIBAP poder ser consolidado com as contas do Município. -------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego interveio e disse que, na sua opinião, havia 

questões que mereciam uma análise mais profunda e uma explicação mais detalhada 

da parte do Executivo. Em primeiro lugar, reportou-se à existência de algumas 

expressões contidas no texto, realçadas a negrito, o que era sinal de se querer dar 

mais ênfase ao seu conteúdo, para mais porque não eram negritos técnicos, mas sim 

políticos e, como tal, deveriam ser explicados politicamente.------------------------------------  
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----- Concentru a sua análise na expressão contida na introdução do Relatório 

“…gestão … de rigor e disciplina financeira……e um saldo de gerência de……….€ 

709.147,76”, para criticar o facto de anteriormente ser acusado o Executivo por 

esbanjamento e agora ser assumido que tinha havido rigor e disciplina financeira 

ficava bem, pena era as mentiras que tinham sido ditas entretanto.---------------------------  

-----  Constava também do Relatório que o Município tinha feito “…um acentuado 

esforço apresentando um quadro de investimento que atingiu o montante executado 

(pago) de 1.211.476,07 € …” o que rotulou como “a cartilha de como não fazer 

política”, estava ali plasmado que quem olhasse pelo futuro das populações, 

procurando gerir, cortando em algumas das obras que as pessoas gostavam de ver no 

imediato, perdia as eleições, uma gestão de rigor tinha sido votada da forma que todos 

sabiam, pois os munícipes gostavam de ver obra feita, esquecendo que as mesma 

tinham que ser pagas. Disse também que havia uma questão com a qual discordava 

totalmente e que se reportava à questão da AIBAP. Constava que a associação tinha 

exclusivamente uma lista de credores, a Câmara como acionista maioritária teria que 

assumir 90% da dívida, não havia qualquer alusão ao “PER”, assim como também não 

estava mencionado qualquer património. Afirmou que o que constava no relatório não 

eram factos, mas antes cenários que poderiam vir a ocorrer e estava a ser dado de 

barato que iria ser tudo demolido, que o valor era zero e que só restavam as dívidas. --  

----- Referiu, depois, o gráfico contido na página 75 que mostrava a evolução do 

resultado líquido do exercício e disse que o mesmo tinha permissas completamente 

distintas e nunca podia ser apresentado, pois continha pressupostos distintos, uma 

vez que dos anos de 2012 a 2014 constavam aqueles resultados porque não tinham 

sido consideradas eventuais imparidades da AIBAP ou outras. --------------------------------  

----- Realçou ainda o facto de existirem expressão no relatório evidenciadas a negrito, 

tais como a parangona “ressalta o acréscimo de despesas com pessoal”, quando se 

sabia que tudo se devia à reposição obrigatória por imposição do Tribunal 

Constitucional e ao aumento das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações.--  

----- Referiu-se também ao facto de ter sido invocado o lay-off da Unidade de 

Aquicultura para justificar o decréscimo da receita na rubrica do saneamento, no 
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entanto, disse, se era verdade que tinha havido menos receita também deveria ser 

evidenciado que tinha havido menos despesa com saneamento, pelo mesmo motivo.--  

----- Reportou-se à pequena subida de receitas do Parque de Campismo e disse que 

não via refletido no documento o saldo entre  aquela e o aumento da despesa com o 

mesmo Parque, pelo menos da leitura que tinha feito não tinha conseguido perceber 

essa evidência.------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  Destacou, na página 19, a referência ao decréscimo nas transferências de capital 

e disse que esse decréscimo se acentuava cada vez mais e a dependência dos 

Municípios era cada vez maior e os cortes cada vez mais substanciais, assim como os 

projetos financiados em que também se verificava cada vez mais um decréscimo nos 

pagamentos, considerou que deveriam também constar do relatório as verbas que 

faltava receber relativamente aos projetos já concluídos.-----------------------------------------  

----- Disse também que não via refletido no relatório de gestão nem no parecer do 

Revisor Oficial de Contas, os concursos que tinham avançado sem o necessário 

financiamento assegurado, apesar de não ter sido assinado nenhum contrato em 

2013, mas havia o risco efetivo se as obras avançarem. -----------------------------------------  

----- No que tocava à execução das AMR’s, disse que tinha ficado estupefacto ao ler, 

na página 26, que “a certificação é um ideal, no entanto a sua manutenção incorre em 

custos adicionais financeiros e administrativos que a conjuntura atual imposta pela 

troika e as medidas governamentais de redução de pessoal não favorecem”, 

parecendo-lhe que se estava a desistir da certificação, embora soubesse que não era 

disso que se tratava, todavia, defendeu que a certificação de serviços apenas servia 

para regular procedimentos, não podendo aumentar custos financeiros e, muito 

menos, administrativos, do mesmo passo que não concordava com a parte final da 

afirmação relativamente à troika, antes pelo contrário, em termos de financiamentos, 

era das poucas áreas que não tinham sofrido alterações.----------------------------------------  

----- Quanto ao Polis, disse que o montante em dívida não era o constante do relatório, 

uma vez que aquele era o montante original, reportado à concretização total do 

contrato, mas, tal como o próprio relatório indicava, o Governo tinha feito cortes e, 

assim, tinham sido cortadas intervenções no Cais do Areão, nos ancoradouros do 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

Ata da Reunião Ordinária de 24/04/2014 
Página 10 de 35 

 
 

Clube Náutico, por isso, tendo havido cortes nas obras, também teria que haver cortes 

no financiamento.---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu que tendo em conta os baixos limites de endividamento, os compromissos 

por pagar e a baixa acentuada de dívida a curto e longo prazo, como nunca tinha 

existido, assim como relativamente aos pagamentos em atraso, a situação financeira 

era muito favorável para a Câmara Municipal, mas também era um grande desafio de 

gestão, uma vez que os limites não podiam ser ultrapassados. Acrescentou que em 

apenas 2 anos, tinha descido mais de 65% o total das dívidas de curto e longo prazo, 

compromissos por pagar e pagamentos em atraso, o que se traduzia num esforço 

financeiro acentuadíssimo. Mais, disse que não conseguia perceber, no que tocava ao 

balanço social, a afirmação de que “…do ano de 2012 para 2013, houve uma redução 

de 65.057,71€ nos encargos com o pessoal”.--------------------------------------------------------  

----- Reconheceu aquilo que tinha sido a gestão de 2013 e reafirmou que não 

concordava com a questão da AIBAP, pela forma como estava exposta, em que 

apenas se evidenciava o risco de uma insolvência, nada mais entrando em linha de 

conta, designadamente, para além do edifíco, os lotes de terreno existentes, 

património esse avaliado e que, com a boa capacidade de negociação do Sr. 

Presidente da Câmara junto dos credores, certamente se chegaria a um acordo, para 

que não ficasse todo o ónus do lado da Câmara Municipal. -------------------------------------  

----- Por fim, disse que tencionava votar favoravelmente o relatório de gestão, apesar 

de não concordar com um ou outro comentário político, designadamente alguns 

sublinhados e negritos.--------------------------------------------------------------------------------------  

----- Relativamente à questão da AIBAP, o Técnico Superior da área de Contabilidade, 

Dr. João Rocha, explicou que o constante no relatório derivava do parecer do Revisor 

Oficial de Contas, o qual entendia que, face à situação da associação, o valor da 

participação no montante de 517.508,00 nada valia atualmente, daí estarem 

provisionados a 100%. Outra coisa diferente, era a provisão para o risco do passivo de 

um milhão e quinhentos mil euros. ----------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara usou da palavra para dizer que o relatório de gestão 

evidenciava a realidade dos factos e isso era assumido politicamente. ---------------------  
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----- Quanto à lei dos compromissos, afirmou que a mesma obrigava a ter todos os 

cuidados na gestão, pois obrigava ao cumprimento com todo o rigor, que 

anteriormente não existia e tinha levado ao descalabro financeiro de algumas 

autarquias, havendo agora que ter em conta uma correção de trajetória o que, a seu 

ver, era bom.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- No que respeitava ao aumento de despesas com pessoal, disse que o mesmo se 

reportava aos montantes que estavam orçamentados, porquanto aquando da 

elaboração do orçamento, era suposto não ter que se pagar os subsídios e, 

posteriormente, por decisão do Tribunal Constitucional, tinha havido obrigatoriedade 

desse pagamento, logo, tinha havido um aumento de despesa e que o sublinhado 

tinha precisamente essa razão de ser, no sentido de que tinha havido um aumento 

relativamente ao orçamentado.---------------------------------------------------------------------------  

----- No que respeita ao Polis, disse que o montante inicial constante do protocolo era 

de cerca de oitocentos mil euros, no entanto a verba que estava para pagar era agora 

de cerca de quatrocentos mil euros e a Câmara Municipal tinha já chegado a acordo 

para proceder a esse pagamento de forma fracionada. -------------------------------------------  

----- Quanto à AIBAP, disse que o risco era real e, por cautela, tinha sido evidenciada 

essa possibilidade, embora se esperasse que não viesse a acontecer e tudo corresse 

pelo melhor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. Garrucho interveio e disse que não deixava de ser 

interessante que os grupos políticos que tinham vindo a dirigir a Autarquia tivessem 

visões diferenciadas da realidade, quando se estava no poder a realidede era uma e 

quando se estava na oposição a realidade era outra. Sublinhou a posição do Sr. 

Vereador Dr. Miguel Grego, apontando as dissenções que existiam entre as duas 

leituras, mas depois referindo que o relatório de gestão refletia muito daquilo que era a 

sua consciência do processo de gestão, que correspondia, obviamente, ao Executivo 

anterior e não ao atual, com exceção feita para os últimos dois meses do ano. -----------  

----- Disse que, no que respeitava à AIBAP, era verdade que existia um problema e 

que o mesmo poderia vir a tornar-se numa dívida para o Executivo e, na sua opinião, o 

principal prejuízo para o Município, nem sequer era o valor de um milhão e quinhentos 

mil euros, mas sim o facto de um projeto daquela envergadura ter colapsado. Ninguém 
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sabia o que poderia vir a acontecer, tudo dependeria da capacidade negocial e de uma 

série de outros fatores, pena era que se tivesse chegado à possibilidade, que 

esperava que fosse apenas teórica, de uma imparidade daquele valor, o que era muito 

comprometedor para os recursos do Município. -----------------------------------------------------  

----- Reportou-se, depois, a um outro problema, ou por outra, uma circunstância, que 

era  a lei dos compromissos que era uma condicionante muito importante e disse que 

ele próprio, no Executivo anterior, designadamente na Assembleia Municipal de que 

tinha feito parte, tinha zurzido naquilo que, politicamente, tinha achado conveniente, 

assim como também tinha elogiado algumas coisas, porque as condições legais e a 

imposição regulamentar tinha determinado que algumas coisas não pudessem ser 

feitas e isso, em certo sentido, tinha protegido o Município e os próprios atores 

políticos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Afirmou que comprendia que quem estava no poder, por vezes, tinha a tentação 

de ir mais longe para agradar, assim como, quem estava na oposição também tinha 

tentações de ir mais longe para impor ou travar algo. ---------------------------------------------  

-----  Disse ainda que achava um aspeto muito relevante a existência do Revisor 

Oficial de Contas para validar as contas do Município, permitindo que todos ficassem 

descansados quanto à validade dos instrumentos apresentados, além de deixar 

também a liberdade para, politicamente poderem interpretar os factos maiores. ----------  

----- Terminou, a dizer que tambám achava interessante ver o PS e o PSD, com 

pontos de vista diferentes, conforme as coisas eram interpretadas num tempo ou 

noutro, mas essa era a ordem natural da vida e também da própia política.----------------  

----- Eram cerca de 10:40h, quando se ausentou o Sr. Vereador Dr. Luis Miguel dos 

Santos Grego. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Antes ainda de se ausentar declarou que, quanto à AIBAP, era um assunto que 

lhe dizia muito e que gostaria de poder discutir numa outra reunião, fosse do Executivo 

ou outra, teria todo o gosto em o fazer, achava até que era sua obrigação, uma vez 

que tinha estado ligado à AIBAP durante bastante tempo. Disse que havia algumas 

questões com as quais não concordava, por vezes partia-se de pressupostos errados, 

o que levava a conclusões erradas e o partilhar a discussão poderia ser muito útil, 

aliás, já o tinha feito numa sessão da Assembleia Municipal e tudo o que afirmara 
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estava contido nas atas, quer da Câmara, quer da Assembleia, quer das Assembleias 

Gerais da AIBAP. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  Quanto à visão diferente das coisas,  apenas quis dizer que muito daquela que 

tinha sido a crítica, que até reconhecia como justa porque tinha sido feita no contexto 

de uma batalha política, uma vez que se estava em momento de eleições, estava ali 

provado que não era verdade, os números falavam por si, tinha havido rigor e gostaria 

de o ver reconhecido.----------------------------------------------------------------------------------------  

-----  1º. REVISÃO ORÇAMENTAL E 1ª. REVISÃO ÀS GOP’S – ANO DE 2014-----------------------  

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

termos preconizados na alínea a), do n.º 1, do art.º 25º., do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a câmara municipal deliberou, por maioria, com duas 

abstenções dos Senhores Vereadores Dr. João Maria Ribeiro Reigota e Profª. Maria 

da Graça Domingues e quatro votos a favor, do Sr. Presidente da Câmara e 

Vereadores Sr. Nelson Teixeira Maltez, Drª. Dulce Helena Cainé e Dr. José Carlos 

Garrucho, aprovar a proposta n.º 113/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 17 de 

abril corrente, contendo a primeira revisão orçamental do ano de 2014, que aqui se dá 

como reproduzida, conforme o disposto no artº. 5º., nº. 1, do Decreto-Lei nº. 45 362, 

de 21 de novembro de 1963, com a redacção introduzida pelo artº. único do Decreto-

Lei nº. 334/82, de 19 de agosto, instrumento que importa na quantia global de 

709.147,76 € (setecentos e nove mil, cento e quarenta e sete euros e setenta e seis 

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

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

nos termos legais, foi presente a primeira revisão às GOP’s do ano de 2014, que aqui 

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

Lei nº. 45 362, de 21 de novembro de 1963, com a redacção introduzida pelo artº. 

único do D.L. nº. 334/82 de 19 de agosto.-------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Presidente da Câmara esclareceu a razão de ser da 1ª. revisão orçamental 

e disse que a mesma se prendia com a incorporação do saldo de gerência que 

transitava do ano anterior e ainda com reforços em algumas rubricas de despesas de 

capital, tais como: a aquisição de equipamento básico (máquina de alcatroar e 

cilindro), aumento da transferências de capital para as fregueisas, requalificação da 
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Rua Nova do Salão e Rua Francisco Tavares (pavimento e saneamento), 

requalificação e alargamento da Travessa dos Felícios, em Casal S. Tomé, 

requalificação da Rua dos Moliceiros, no Seixo, requalificação da zona envolvente à 

rotunda da Praia de Mira, execução de passeios em Carapelhos e Corticeiro de Baixo 

e ainda aquisição de camião com grua elevatória.--------------------------------------------------  

----- Relativamente à diminuição em despesas correntes, designadamente, a verba de 

190.000,00 € destinada a recuperação/conservação da Escola Básica Integrada de 

Mira, esclareceu que no final do ano de 2013 existia a forte possibilidade de ser 

disponibilizado financiamento comunitário para obras em edifícios escolares e, nessa 

perspetiva, tinha sido considerado no orçamento um valor elevado (cerca de 

240.000,00€) na rubrica destinada a remodelação das escolas. Com o decorrer do 

tempo, tinha-se agora quase a certeza de que, afinal, não iria haver financiamento 

para tais obras, por isso, face às informações e aos contactos entre a Câmara 

Municipal, o Ministério da Educação e o “Mais Centro”, tinha-se concluído que, não 

havendo financiamento, não seria necessário um montante tão elevado em orçamento, 

daí ter-se reduzido o montante, sem prejúizo de, no caso de haver financiamento, a 

rubrica sofrer nova alteração com um reforço de verba. Por outro lado, tinha sido 

deixado um montante na rubrica, suficiente para fazer uma parte das obras, as 

principais e mais  necessárias, uma vez que era intenção da Câmara Municipal 

avançar com algumas obras no imediato, já que a execução da obra total não seria 

viável sem financiamento comunitário. -----------------------------------------------------------------  

----- A Srª. Vereadora Profª. Graça Domingues interveio e questionou se as obras a 

que o Sr. Presidente se tinha referido eram na Escola do 2º. Ciclo ou na Escola do 1º. 

Ciclo, ao que o Sr. Presidente informou que se tratava de obras na Escola do 2º. Ciclo.  

----- A Srª. Vereadora alertou, seguidamente, para problemas existentes da Escola do 

1º. Ciclo da Praia de Mira, a qual tinha sido remodelada no tempo do anterior 

Executivo,mas tinha ficado com graves problemas que urgia resolver, designadamente 

escorrência de água nas paredes, numa das quais se encontrava o quadro interativo, 

para além de que tinham que ser desligadas as luzes da sala para que as crianças 

pudessem ver no referido quadro. -----------------------------------------------------------------------  
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----- O Sr. Presidente da Câmara respondeu que a obra ainda estava dentro do prazo 

de garantia e que se iria proceder à reclamação, pelo que a Srª. Vereadora disse que 

a Câmara Municipal deveria estar atenta para não perder essa possibilidade.-------------  

----- O Sr. Vereador Dr. João Reigota interveio para dizer que compreendia muito bem 

a necessidade de seram feitas revisões orçamentais para proceder a ajustamentos à 

gestão anual, mas que, apesar de concordar com os reforços propostos, 

designadamente para que fossem efetuados trabalhos de reparações de estradas que 

se encontravam bastante danificadas, custava-lhe a aceitar as diminuições de verbas 

propostas para assuntos tão essenciais da vida, como se verificava na educação, na 

componente social e no associativismo, para mais numa altura em que o Governo 

atual  não prestava qualquer ajuda ao Poder Local, em nenhum aspeto, pelo contrário, 

era de uma desumanidade total e, só por isso, os Vereadores do Partido Socialista 

iriam abster-se.------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara interveio e disse que não estava ali mandatado para 

defender o Governo, todavia o problema prendia-se mais com a política de Bruxelas e 

com a não disponibilização de financiamentos. Disse que a questão se prendia com 

erros que tinham sido cometidos ao longo de vários anos, era transversal a vários 

Governos, vários Executivos Municipais e vários partidos políticos e, presentemente, a 

Comunidade Europeia não entendia como é que ainda era necessário dinheiro para 

escolas, já que, durante muitos anos, tinha disponibilizado milhões de euros para 

financiamento de intervenções nos edifícios escolares. Daí que, não existindo 

financiamento, teria que ser a Câmara Municipal a assumir a execução dessas obras.-  

----- Quanto às associações, afirmou que não iriam perder nenhum valor do subsídio 

que caberia a cada uma, aliás, constava até do documento um reforço nas 

transferências correntes, destinado a subsídios às associações, no montante de 

40.000,00 €, assim como também havia um reforço previsto na parte social. --------------  

-----  O Sr. Vereador Nelson Maltez disse que uma parte da verba que estava prevista 

se destinava à remoção do amianto que ainda existia em alguns edifícios escolares do 

concelho e, uma vez que era objetivo do Ministério da Educação proceder a essa 

remoção em todos os edifícios escolares do País, o Executivo tinha entendido por bem 
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retirar essa verba, uma vez que a mesma não sairia dos cofres da Autarquia e essa 

era uma das razões para a diminuição das verbas na rubrica da Educação. ---------------  

----- O Sr. Vereador Dr. José Garrucho interveio e disse que, relativamente ao amianto 

nas escolas era uma questão relevante, no entanto, felizmente, no edifício da Escola 

Básica não xistia amianto dentro das salas, apenas existia amianto na cobertura do 

edifício e telheiros,, o que, tratando-se de espaços arejados, diminuía a quantidade de 

micro-partículas por volume de ar e, portanto, o risco dos utentes era menor, pese 

embora não deixasse de ser uma grande preocupação e esperava que o Ministério da 

Educação, através da “Parque Escolar”, resolvesse o problema, caso contrário, era 

importante que o Município tivesse um plano alternativo para uma intervenção rápida, 

até porque havia uma dupla contaminante, que era a preocupação, a qual, em 

processos de saúde, era uma contaminante, ou seja, um contexto reforçador da ação 

contaminante dos agentes e, o facto de existir preocupação, levava a que se reagisse 

inconscientemente ao próprio meio ambiente e era urgente, sobretudo, sossegar os 

pais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Afirmou, depois, que era sua convicção de que a Escola Básica do 2º. Ciclo de 

Mira era a porta de entrada para o 2º. e 3º. Ciclo do Ensino Básico, mas era também a 

porta de entrada para o Ensino Secundário do Concelho de Mira, isto é, todo o ensino 

e toda a população escolar de Mira passava por aquela escola e sendo a mesma a 

sala de entrada de todo o sistema de ensino subsequente, corria-se o risco de, não 

fazendo bem as coisas ou não tendo boas condições, se perder população escolar e 

um concelho que perdia população escolar perdia recursos humanos, pelo que aquele 

era um fator absolutamente central e que tinha que ter uma preocupação prioritária por 

parte do Executivo, até porque o ensino privado era um forte concorrente ao ensino 

público local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Relembrou que o edifício da Escola Básica tinha sofrido um grande estrago no 

bloco central, aquando do temporal de 19 de janeiro de 2013, que tinha provocado, 

além da necessidade de reorganização das salas, toda uma reorganização global da 

escola, uma vez que tinham sido perdidos espaços de lazer, de convívio, mas também 

espaços de trabalho dos professores e espaços de estudo dos alunos e, um ano 

depois, a situação continuava por resolver. Obviamente que entendia que tivesse 
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havido um compasso de espera para ver se iria haver financiamento externo para 

execução das obras, mas era urgente que agora que essa hipótese estava 

descartada, o Executivo desse prioridade às intervenções necessárias, a tempo de 

tudo estar concluído no início do próximo ano letivo, de modo a que professores e 

alunos tivessem boas condições  para trabalhar, até porque daquela Escola dependia 

a Escola Secundária, era a Escola Básica que fornecia os alunos para a Escola 

Secundária, tudo o que acontecesse de menos bom numa refletir-se-ia na outra, não 

apenas nos alunos que progredissem na via científica, mas também na posibilidade de 

se constituírem alternativas e respostas de formação profissional na Escola do Ensino 

Secundário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Elogiou a intenção do Executivo de adquirir maquinaria e equipamento que 

permitisse à Câmara resolver muitas das situações  por administração direta, a custos 

mais reduzidos, assim como a reparação que estava proposta de algumas das vias do 

concelho que era também um aliviar de angústias dos munícipes. Disse ainda que, 

dadas as alteracões de clima, era bem provável que o concelho de Mira viesse a ser 

fustigado doravante, dada a sua localização e era importante que a Câmara Municipal 

estivesse preparada, quer com meio técnicos, quer humanos, para dar resposta aos 

problemas.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Presidente da Câmara disse que, relativamente à aquisição de 

equipamento, era muito importante que a Câmara Municipal estivesse munida dos 

meios necessários para resolver as questões mais prementes dos munícipes.------------  

----- Quanto às vias que iriam ser intervencionadas, disse que havia muitas mais que 

careciam igualmente de reparação, no entanto tinham sido estabelecidas prioridades, 

designadamente, tinha sido decidido reparar a Rua Nova do Salão (via de acesso ao 

Intermarché), por se considerar uma estrada muito utilizada e que se encontrava em 

adiantado estado de degradação. Esperava que, com a aquisição da máquina de 

alcatrão, os serviços da Autarquia pudessem resolver algumas das situações de 

reparação de buracos em estradas com troços mais pequenos ou em menor estado de 

deterioração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO DE MIRA – 

CARLA RIBEIRO ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a proposta nº. 
114/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de abril de 2014, no sentido de ser 

deferida a pretensão formulada pela requerente, D. Carla Isabel de Oliveira Falcão  

Ribeiro, NIF 216 604 575, residente na Rua António Fernandes Quadros nº. 6, 1º. Dtº., 

em Tavarede – Figueira da Foz, designadamente o pagamento de indemnização no 

valor total de 811,39 € (oitocentos e onze euros e trinta e nove cêntimos), em virtude 

de se encontrarem preenchidos, no caso concreto, os pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual pelo risco, susceptíveis de imputar à Câmara 

Municipal, o referido pagamento, pelos danos patrimoniais provocados à lesada, 

designadamente na sua viatura matrícula 70-FJ-00, na sequência de embate numa 

tampa de saneamento em frente ao nº. 71, na Rua da Lagoa, Casal S. Tomé, sentido 

Lagoa de Mira, no dia 26 de março de 2014, pelas 14h40, o que causou estragos no 

referido veículo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  APROVAÇÃO DE ACORDOS DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, ENTRE 

A CÂMARA MUNICIPAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE MIRA--  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a proposta nº. 
115/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 17 de abril de 2014, no sentido da 

aprovação dos termos e condições do contrato administrativo sob a forma de “Acordo 

de Execução”, entre o Órgão Executivo e as Juntas de Freguesia de Mira, Seixo e 

Carapelhos, nos termos do disposto na alínea l) do nº. 1, do artº. 33º., do Anexo I, da 

Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado remeter o assunto à Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto  na alínea k) do nº. 1, do artº. 25º., do Anexo I, da Leinº. 75/2013, de 12 de 

setembro, tendo em vista a autorização para celebração dos referidos contratos, os 

quais se encontram anexos à presente ata e dela ficam a fazer parte integrante.---------  

----- O Sr. Presidente da Câmara informou que apenas tinha sido feito acordo com as 

Juntas de Freguesia de Mira, Seixo e Carapelhos, não tendo, até ao momento, havido 

a concordância por parte da Junta de Freguesia da Praia de Mira, mas que ainda 

decorriam negociações nesse sentido de transferência de competências para aquela 

Junta, através da celebração de acordo de execução. --------------------------------------------  
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----- Esclareceu que os acordos em apreço derivavam de um trabalho conjunto da 

Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, tendo as negociações sido lideradas 

pelo Sr. Vereador Nelson Maltez, resumindo-se as transferências a duas áreas 

essenciais, tais como a manutenção de vias públicas e escolas, do mesmo passo que 

tinham sido criados critérios específicos, com vista à definição de valores. -----------------  

----- Relativamente às vias municipais, disse que se tinha definido o valor de 0,12€ por 

metro linear e em relação às escolas, tinha sido feita a medição da área de construção  

e tinha sido atribuído um valor com base nos valores do INE, acrescido de uma 

variação, sendo que as verbas seriam transferidas mensalmente para as Juntas, com 

uma monitorização atenta por parte da Câmara Municipal, para aferir o cumprimento 

dos acordos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Disse que com estes acordos o Município se propunha a fazer um grande esforço, 

comparativamente com Municípios vizinhos, de maior dimensão, em que as verbas 

transferidas não eram tão expressivas. ----------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. João Reigota interveio e perguntou se o facto de não haver 

ainda acordo com a Junta de Freguesia da Praia de Mira era por uma questão de 

timing ou por uma questão de opção, uma vez que  a importância da Praia de Mira era 

determinante, ainda mais porque se estava já em cima da época balnear  e esperava 

que não houvesse ali nenhuma questão ideológica subjacente. Disse que não 

defendia uma posição diferente dependendo de se estar ou não no poder, a política, 

na sua essência, não era assim, todos deviam mesmo combater isso, 

independentemente de se estar na oposição ou no poder, deveriam ter sempre a 

mesma postura de entrega, em prol do concelho. --------------------------------------------------  

----- Disse que não se colocava no papel, como tinha dito o Sr. Vereador Dr. Garrucho 

e muito bem, na defesa da Educação, mas a verdade era que, quando chegada à hora 

da votação, lá vinha o jeitinho, o benefício da dúvida a favor do Executivo, por parte do 

“MAR”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Disse ainda que não concordava nada com as posturas maliciosas que tivessem 

que existir quando se estava no poder ou quando se estava na oposição, a 

democracia só ganhava com isso, tinha sido assim que a política tinha sido criada, na 
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sua essência, pese embora a sociedade atual a tivesse deturpado ao longo dos 

tempos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Pediu também esclarecimentos mais detalhados relativamente aos critérios 

definidos para atribuição das verbas e, desde logo, disse que não concordava com o 

critério da extensão das vias, uma vez que, a ser assim, a Praia de Mira iria perder 

muito, uma vez que a sua área era mais de água do que de estradas.-----------------------  

----- Disse que não estava ali para defender uma freguesia em particular e a sua 

intervenção, por motivos óbvios, poderia levar a essa interpretação, mas esperava que 

houvesse superação e elevação para reconhecer que todos estavam ali no pleno 

dever e no pleno direito das suas atividades e, como tal, estava ali a defender a Praia 

de Mira como defenderia outra freguesia qualquer e a sua preocupação devia-se ao 

aproximar da época balnear. ------------------------------------------------------------------------------  

----- A Srª. Vereadora Profª. Graça Domingues interveio e disse que não tinha 

percebido porque razão não tinha ainda sido feito acordo com a Junta de Freguesia da 

Praia de Mira, se a minuta do acordo tinha sido entregue às outras Juntas e o 

Presidente da Junta de Freguesia da Praia não tinha tido essa minuta disponível para 

estudar, se tinha tido acesso à minuta e não tinha concordado com ela, se 

relativamente aos quilómetros de estrada, o valor era o mesmo durante o inverno e os 

3 meses de verão, uma vez que era diferente a sua limpeza numa estação ou noutra, 

pelo que gostaria que lhe fossem esclarecidas melhor as suas dúvidas. --------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que havia um processo negocial, o qual 

ainda não estava fechado e, como processo negocial que era, era um processo 

incompleto, que estava em constante evolução. A questão não era, de modo nenhum, 

do foro ideológico, a questão era que o Sr. Presidente da Junta de Fregueisa da Praia 

de Mira defendia, e bem, determinadas ideias e determinados princípios que deveriam 

ser aplicados nos acordos, nomeadamente, relativamente à partilha de competências 

e o Executivo entendia que não deveria haver essas partilhas de competências. Por 

outro lado, o Executivo entendia que, relativamente à época balnear, tudo estava 

assegurado, a limpeza das ruas iria ser feita, a Escola iria menter-se em 

funcionamento, isto é, a Câmara Municipal estava a exercer essas competências que 

lhe cabiam por lei. Por outro lado, havia a possibilidade de transferir essas mesmas 
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competências para as Juntas de Freguesia, caso se chegasse a acordo, caso 

contrário, a Câmara continuaria a exercê-las normalmente, todavia, devido à 

proximidade das Juntas com as respetivas populações, tais competências pudessem 

ser assumidas por aquelas Autarquias. ---------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao acordo com a Junta da Praia de Mira, disse que tinha havido a 

preocupação de distinguir o inverno do verão, por isso tinha sido estabelecido um 

critério diferenciador. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à minuta do acordo, disse que, relativamente às restantes Juntas, só após 

as negociações e as conversações levadas a cabo com os respetivos Presidentes e 

que tinham culminado num princípio de acordo, se tinha elaborado a minuta e se tinha 

enviado a mesma para apreciação e afinação de um ponto ou outro. Afirmou que 

também já tinha dito ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira que 

não tinha qualquer problema em enviar a minuta do acordo a celebrar com as outras 

Juntas, ou mesmo minutar um eventual acordo específico para a Junta de Freguesia 

da Praia de Mira, não era por aí que ía haver qualquer problema.-----------------------------  

----- Relativamente ao critério diferenciador, disse que o mesmo estava previsto e no 

que tocava a algumas vias, como a Avª. Cidade de Coimbra, a Avª. Arrais Baptista 

Cera, a Rua Raul Brandão, Av. da Barrinha, Rua Lago do Mar, Avª. Dr. Elysio de 

Moura e Avª. Manuel Milheirão, num total de seis mil, oitocentos e sessenta e três 

metros lineares, colocavam-se duas hipóteses: hipótese A: a Câmara Municipal 

libertava os meios da Junta de Fregueisa da Praia de Mira para outros trabalhos, 

outras necessidades e assumia a limpeza dessas vias, porque entendia que se tratava 

de um esforço adicional, já que eram vias com muito mais areias no inverno e mais 

necessidade de intervenção e, no verão, pela afluência de um maior número de 

pessoas, também necessitavam de mais cuidado; hipótese B: tendo em conta que a 

Câmara Municipal se propunha a pagar o montante de 0,12€ por metro linear de 

estrada às restantes Juntas de Freguesia, atendendo à especificidade daquelas ruas, 

se a Junta de Freguesia da Praia de Mira quisesse assumir a competência da limpeza 

das mesmas artérias, a Câmara Municipal pagaria  o montante de 1,00€/metro linear, 

durante todo o ano. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Reafirmou que as negociações não estavam fechadas, continuava a haver 

conversação entre as partes e enalteceu a postura de diálogo do Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia da Praia de Mira, ali presente. Apesar disso, não tinha sido 

possível o acordo a tempo do mesmo ser submetido à aprovação do Executivo na 

presente reunião, mas haveria nova reunião de Câmara dali a quinze dias, assim 

como uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, em maio e esperava que o 

acordo fosse assumido atempadamente.--------------------------------------------------------------  

----- A Srª. Vereadora Profª. Graça Domingues disse que tinha ficado elucidada e 

lançou um apelo no sentido de todos se sentarem à mesa e trabalharem  para se 

chegar a acordo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. João Reigota reportou-se ao título constante da agenda de 

trabalhos da presente reunião “Aprovação de acordos de execução de delegação de 

competências, entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia que compõem o 

Município de Mira” e disse que, caso não tivesse havido aquela explicação 

antecedente, e referiu que não estava totalmente convencido, tudo levava a crer que 

existia acordo com todas as Juntas, o que não era verdade, uma vez que ainda não 

estava concretizado o  acordo com a Praia de Mira, por isso na agenda deveria 

constar a aprovação dos acordos com as Juntas de Freguesia de Mira, Seixo e 

Carapelhos, para todos perceberem bem que ficava ali a faltar o acordo com a Junta 

de Freguesia da Praia de Mira. ---------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que tudo se tratava de uma questão de 

fé, porquanto, aquando da elaboração da agenda de trabalhos da reunião, havia a fé 

de que se chegaria a acordo com todas as Juntas, incluindo a da Praia de Mira, para 

isso tinham trabalhado mesmo durante o período da Páscoa, no pressuposto de que 

se iria chegar a acordo, mas tal não tinha sido possível.------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Garrucho  salientou a presença na sala do Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia da Praia de Mira, reveladora da sua disponibilidade e da sua 

preocupação em chegar a acordo com a Câmara Municipal, o que era muito positivo.--  

----- Disse que a transferência de competências para as Autarquias que estavam mais 

próximas das populações tinha sempre vantagens e acreditava que o Sr. Presidente 

da Junta de Freguesia da Praia de Mira quisesse chegar a acordo com a Câmara 
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Municipal e assim ficaria melhor e com melhores instrumentos para responder às 

necessidades da população. Por outro lado, também salientou que, no caso de não se 

chegar a acordo, as coisas não ficavam no vazio e a Câmara Municipal teria que 

assumir as suas competências, as quais deveriam ser cumpridas por inteiro, com o 

rigor e a minúcia essencial para que a Praia de Mira, que tinha uma importância 

estratégica para o concelho, apenas fosse discrinminada positivamente, 

designadamente, porque no verão tinha um aumento substancial da população e 

constituía uma importante fonte de receita do Município e um fator importante de 

desenvolvimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

----- Salientou ainda que, fechados os acordos com as restantes Juntas de Freguesia, 

não podiam agora ser criadas distorções no processo negocial, ao ponto das outras 3 

Juntas sentirem que o acordo com a Junta da Praia não tinha acontecido, mas que 

agora tinha havido uma atenção demasiado especial, ou demasiado diferenciadora a 

favor daquela e era importante que houvesse uma atenção especial relativamente a 

isso. As outras Juntas tinham também  as suas características, por exemplo, a de Mira 

era a de maior área, com uma população predominante e era importante que 

houvesse equidade e justiça para que todos se sentissem bem e a realidade agora era 

outra, isto é, enquanto a negociação estava aberta para as 4 Juntas, a realidade era 

uma, agora era outra diferente e esperava que a vontade dos homens e a fé ajudasse 

a resolver a situação.----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Por último, congratulou-se pelo facto de ter sido possível chegar ao acordo com 

as 3 Juntas de Freguesia, o que significa que as referidas Autarquias tinham 

concordado  com as propostas feitas pelo Executivo e também que este ficaria livre 

dos compromissos que tinha naquelas áreas que eram transferidas para as Juntas, 

beneficiando aquele do facto de deixar de ter responsabilidade na execução de certas 

tarefas,do mesmo passo que não seria uma sobrecarga para as Juntas, uma vez que 

iriam ter a correspondente transferência financeira. Assim sendo, fez votos no sentido 

de que fosse possível chegar a acordo com a Junta de Freguesia da Praia de Mira, à 

semelhança das restantes e que, na próxima reunião ali fosse apresentado o respetivo 

acordo para aprovação pelo Executivo. ----------------------------------------------------------------  
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----- O Sr. Vereador Dr. João Reigota usou novamente da palavra para dizer que o Sr. 

Vereador Dr. José Garrucho tinha falado muito bem, o que, aliás, lhe era peculiar, mas 

em seu entender, os dados já estavam viciados e qualquer acordo que fosse agora 

conseguido com a Junta da Praia poderia ser visto pelas restantes como um benefício 

para a Praia de Mira. Mais disse que o Sr.Vereador Dr. Garrucho, com as suas belas 

palavras tinha tentado defender o Executivo, mas este nem sequer precisava de 

defesa, uma vez que iriam votar favoravelmente, no entanto, defendia que todos os 

acordos deveriam ser apresentados em conjunto ao Executivo para aprovação. ---------  

----- O Sr. Vereador Dr. José Garrucho interveio para comentar as intervenções do Sr. 

Vereador Dr. João Reigota que, disse, deveria ser entendido como comentário político. 

Em primeiro, afirmou que o grupo do “MAR” não estava ali a fazer jeitos ao Executivo, 

nem mesmo jeitinhos e, como se dizia na pragmática da comunicação, “quando Pedro 

fala de Paulo, fica-se  a saber mais de Pedro do que de Paulo”; segundo, quando tinha 

feito a análise da situação daquele processo, não tinha feito a defesa do Executivo, 

tinha alertado o Sr. Presidente da Câmara, o Vereador que tinha tido a 

responsabilidade de conduzir as negociações e o Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia da Praia de Mira para chegarem a acordo; que, o Sr. Vereador Dr. João 

Reigota achava que  a culpa era do Executivo e que ele não tinha ali dito que a culpa 

era do Executivo ou que a culpa era do Presidente da Junta de Freguesia da Praia, o 

que tinha afirmado era que não tinha sido possível chegar a acordo e tinha pena que 

isso assim fosse, aliás todos ali tinham manifestado a sua pena pelo facto de não ter 

sido conseguido acordo com todas as Juntas e todos, certamente, desajariam que na 

próxima reunião esse acordo ali fosse apresentado. Por outro lado, tinha também dito  

que havia agora uma nova condição política da negociação, pois uma coisa era 

negociar com as 4 Juntas em simultâneo e essa era uma realidade que não podia ser 

modificada e agora axistia uma nova realidade, não interessando saber porque razão 

não estavam ali os 4 acordos, como também não interessava arranjar problemas para 

o Executivo ou para a Junta da Praia, interessava mais que todos ajudassem a 

resolver o problema e para isso era essencial que se entendessem, era bom para a 

Praia de Mira que ficava com mais recursos financeiros e que os poderia gerir usando 
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os recursos materiais de que dispunha e aliviava o Executivo Municipal para outras 

tarefas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. João Reigota interveio e disse que apenas tinha falado perante 

as evidências e as palavras até eram do Sr. Vereador Dr. Garrucho quando tinha 

aconselhado que houvesse cuidado para que não fosse agora a Praia de Mira a ficar 

beneficiada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais disse que se não impunha regras políticas ao Sr. Vereador Dr. José 

Garrucho, ele também não lhas impunha nunca, nas suas intervenções e na sua forma 

de estar na vida cívica. Mais afirmou que saltava à vista a existência de um “acordo” 

entre o “MAR” e a Câmara Municipal que, aliás, era público e, às vezes, raiava até 

alguma ironia.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Nelson Maltez esclareceu que as negociações tinham sido 

conduzidas de forma a que não houvesse dúvidas relativamente à objetividade dos 

critérios e para isso o Executivo tinha optado pela definição de critérios objetivos e 

mensuráveis e, tanto assim era, que, por exemplo na área da Educação, o Seixo iria 

receber um apoio menor que os Carapelhos, que até era a Freguesia mais pequena 

do concelho, uma vez que esta dispunha de um Jardim de Infãncia a mais, uma vez 

que o que existia na Freguesia do Seixo era privado. Afirmou que foi tido em conta o 

que a Lei contemplava, desde logo a transferência de competências dos Municípios 

para as Freguesias, tendo sempre subjacente a questão da economia de meios. Disse 

que, relativamente à Praia de Mira, tinham sempre sido reconhecidas as suas 

especificidades, havia a noção clara do seu valor e o que se pretendia era que a 

mesma se mantivesse agradável para quem visitava o Concelho e, por isso, nas áreas 

de maior intervenção, seria o Município a assumir a execução dos trabalhos, desde 

logo, porque possuía os meios humanos e técnicos para intervir. No entanto, mesmo 

assim, para diferenciar a Praia de Mira, tinha sido colocada à Junta de Freguesia da 

Praia de Mira uma segunda opção, também ela assente em critérios de equidade e 

justiça e todas as negociações tinham decorrido na base de critérios muito objetivos 

que não poderiam agora ser alterados, sob pena das Juntas de Freguesia de Mira, 

Seixo e Carapelhos poderem vir dizer que tinham sido defraudadas, enganadas e isso 

tinha que ser tido em conta. -------------------------------------------------------------------------------  
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----- O Sr. Vereador Dr. Reigota interveio e esclareceu que as intervenções eram 

sempre dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara e que, apesar do Sr. Vereador Dr. José 

Garrucho ter aberto um precedente quando tinha dirigido a sua intervenção para a sua 

pessoa, entendia que todas as intervenções deveriam ser dirigidas ao Sr. Presidente 

da Câmara. Assim, apesar de se reportar à intervenção do Sr. Vereador Nelson, 

clarificou que  se estava a dirigir ao Sr. Presidente da Câmara e afirmou que não tinha 

percebido bem a defesa que o Sr. Vereador Nelson tinha feito da Praia de Mira, uma 

vez que não valia a pena estarem ali a defender a Praia de Mira e a sua importância 

porque ela se impunha por si, todos reconheciam o seu valor. ---------------------------------  

----- Para terminar, reportou-se ao pequeno diálogo decorrido entre si e o Sr. Vereador 

Dr. Garrucho, através do Sr. Presidente da Câmara e afirmou que o mesmo tinha 

ficado agora bem patenteado na defesa do Sr. Vereador Nelson Maltez, relativamente 

à intervenção do Sr. Vereador Dr. Garrucho e mais não dizia.----------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara usou da palavra e reconheceu, por um lado,  a 

necessidade de serem feitos acordos com todas as Juntas ao mesmo tempo, por 

outro, a injustiça que seria para as restantes 3 Juntas que tinham chegado a acordo 

com a Câmara não verem os seus acordos aprovados à espera que se alcançasse 

acordo com a Junta de Freguesia da Praia de Mira. Disse que tinha sido feito um 

esforço grande, até ao limite do tempo, para se conseguir apresentar ao Executivo os 

4 acordos de execução, mas tal mostrou-se inviável e não seria justo as 3 Juntas que 

tinham firmado os acordos não verem os mesmos prosseguirem para aprovação do 

Executivo e da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Nelson, reportou-se à intervenção anterior do Sr. Vereador Dr. 

Reigota e afirmou que não tinha assumido ali a defesa de ninguém, simplesmente 

tinha tentado explicar um processo negocial que tinha decorrido e o qual tinha 

liderado, por indicação do Sr. Presidente da Câmara e tinha também afirmado que a 

Praia de Mira iria ter o tratamento que merecia e a prova disso era que, naquele 

momento, já estava a ter esse tratamento, isto é, independentemente do acordo, já se 

estava a proceder à sua limpeza, portanto, todas as outras ilações que se pudessem 

tirar ficavam à responsabilidade de quem as proferia. ---------------------------------------------  
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-----  O Sr. Vereador Dr. João Reigota,  reafirmou que todos ali tinham ouvido e, para 

mais, as reuniões eram gravadas, que o Sr. Vereador Nelson Maltez tinha defendido 

ali a posição do Sr. Vereador Dr. Garrucho. Não valia a pena o Sr. Vereador Nelson 

negar, porque todos tinham ouvido e era verdade que tinha defendido aquela posição 

e não deviam estar ali com medo uns dos outros, com medo da “coca” e daquilo que 

ali se dizia, porque vivia-se em democracia e não valia a pena estar ali a tentar 

embrulhar uma coisa que não tinha que ser embrulhada e chegava-se à conclusão 

seguinte: é que depois daquele debate todo, teria sido interessante que o Presidente 

da Junta de Freguesia da Praia de Mira e o Presidente da Câmara Municipal se 

tivessem entendido sobre o assunto, para que todos os acordos fossem apresentados 

em conjunto, pois assim ter-se-ia evitado todo aquele burburinho que já tinha dado e 

que podia ainda vir a dar, até se ter chegado ao ponto de se dizer que porque não 

havia ainda acordo com a Junta da Praia, as outras Juntas tinham que ser bem 

tratadas porque podia ali haver algum mal-entendido.---------------------------------------------  

----- Terminou a dizer que, por respeito a todas as Juntas de Freguesia, iriam votar 

favoravelmente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Srª. Vereadora Profª. Graça Domingues interveio e disse que já que existia um 

plano A e um plano B, todos se deviam sentar à mesa e construir o plano C.--------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara esclareceu ainda que, por uma questão de equidade 

com as Juntas e não estando fechada a negociação com a Junta de Freguesia da 

Praia, se houvesse alterações substanciais, por questão de justiça, também se teria 

que alterar o acordado com as outras Juntas e cabia-lhe a ele explicar as questões de 

excecionalidade que pudessem existir entre umas Juntas e outras.---------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. Garrucho reportou-se à questão da elencagem dos 

estabelecimentos de educação da freguesia de Mira, não constando da mesma a 

Escola Básica de Mira, que incluía o 1º. Ciclo e o 2º. Ciclo. -------------------------------------  

-----  A questão foi explicada pelo Dr. Fernando Madeira, Adjunto do Sr. Presidente da 

Câmara, presente na sala, que informou que apenas poderiam ser consideradas as 

Escolas do 1º. Ciclo e a referida Escola incluía também o 2º. Ciclo, daí que apenas 

tivesse sido considerada a referida escola em termos de área.---------------------------------  
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----- O Sr. Vereador Nelson referiu ainda que a questão da equidade e da justiça nem 

sequer ali tinha que ser levantada, ela era levantada em qualquer negociação e, se 

queriam ser sérios, teria que ser assim. Todo e qualquer plano que fosse construído, 

teria que assentar em dados objetivos e de acordo com a lei, que previa transferência 

de competências e não partilha de competências, sendo que, a haver partilha de 

competências, teria que ser com todas as Juntas e, a partir daí, seria extremamente 

complicado, ou mesmo impossível,  gerir os recursos municipais. Afirmou ainda que, 

da sua parte e também da parte do Sr. Presidente da Câmara, sempre tinha havido 

abertura, desde que os critérios fossem objetivos e uma coisa era certa, a manutenção 

de uma escola custava tanto numa freguesia como noutra, assim como a manutenção 

da sua envolvente e a Câmara Municipal assegurava a execução das obras até 

determinado montante e parecia-lhe que tinha havido da parte da Câmara Municipal 

toda a correção na questão do tratamento e a ser alterado o quadro que tinha sido 

negociado, o mesmo tinha que ser alterado para todas as Juntas. ----------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. João Reigota disse que não tinha percebido bem a intervenção 

do Sr. Vereador Nelson, pois aquele era o palco da democracia, onde se deviam 

discutir todo o tipo de assuntos. --------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à expressão “se queremos ser sérios”, disse que esperava que não 

passasse de uma força da expressão e teria que ser assumida como tal e por isso 

ficava por ali, caso contrário, teria que ir mais longe. ----------------------------------------------  

-----  Por último, o Sr. Presidente da Câmara disse que a questão era redundante 

porque a seriedade, a equidade e a justiça tinham sempre que estar subjacentes às 

decisões que eram tomadas e era nesse sentido que as afirmações tinham sido 

proferidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao acordo de execução com a Junta de Freguesia da Praia de Mira, disse 

que as negociações iriam continuar até se conseguir o mesmo, que pessoalmente 

gostaria que o mesmo viesse a concretizar-se, no entanto, se tal não fosse possível, 

também não haveria problema porque a Câmara Municipal não se iria demitir das suas 

competências e a Praia de Mira não iria ficar penalizada por isso. ----------------------------  

----- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: (nº. 6 do artº. 49º. do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 
12 de setembro)----------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Esteve presente na reunião o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Praia de 

Mira, Francisco Daniel Soares Reigota, que iniciou a sua intervenção afirmando que 

estava ali na qualidade de cidadão, habitante na Praia de Mira e que queria partilhar 

com todos a sua preocupação relativamente ao assunto da ordem de trabalhos da 

reunião, designadamente, à aprovação dos acordos de execução com as Juntas de 

Freguesia do Concelho de Mira. -------------------------------------------------------------------------  

----- Em primeiro lugar, disse que sabia que a intenção, o objetivo da Junta de 

Freguesia da Praia de Mira, era atingir a aprovação do acordo e, caso isso não fosse 

possível, não morreria ninguém, isso era uma certeza, mas também sabia que as 

populações iriam ficar muito prejudicadas e também a Junta iria ficar com menos 

meios para intervir no seu território, a não ser que a Câmara Municipal tivesse 

capacidade de intervir a 100%, assim como os outros organismos com jurisdição na 

Praia de Mira sobre diversas áreas e aí a Junta nem teria razão de existir.-----------------  

----- Aludindo aos acordos de execução e também à verba a atribuir para despesas 

correntes e disse que, para além de estar contemplado na lei, considerava uma boa 

prática do Executivo. Disse que o processo, inicialmente, tinha sido bem gerido e bem 

apresentado às Juntas, pelo Sr. Presidente da Câmara, mas a parte negocial 

designadamente com a Junta de Freguesia da Praia de Mira já não tinha corrido assim 

tão bem, por visões diferentes do assunto. -----------------------------------------------------------  

----- A seguir, disse que os acordos de execução e as transferências para despesas 

correntes eram coisas distintas, todavia, para a Junta de Freguesia da Praia de Mira, 

estavam lado a lado, porquanto, no seu todo, correspondiam a uma determinada verba 

a atribuir às referidas Juntas. Relativamente às transferências para despesas 

correntes, disse que, na altura, tinha falado bastante nas especificidades da Freguesia 

da Praia de Mira e tinha-lhe sido dito que iria ser feita uma avaliação e encontrados 

critérios que iriam ser vertidos nos acordos de execução; que, tinha sido apresentada 

uma percentagem que rondaria cerca de 22% para a Praia de Mira, o que não tinha 

aceitado, porquanto defendia que a percentagem nunca deveria ficar abaixo dos 28%, 

no mínimo; que, no acordo de execução, essa especificidade não tinha sido incluída, 

também porque a Lei não o previa, mas as coisas nunca podiam ser feitas a régua e 

esquadro, pois nunca se conseguiria que as intervenções nas povoações tivessem a 
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melhor prática, pois sabia-se que as realidades eram diferentes umas das outras; que, 

a visão da Câmara Municipal era passar as competências todas ou não passar 

nenhumas e em matéria de jardins, uma vez que a Câmara possuía pessoal 

qualificado, ficaria com essa parte, mas a verdade é que no dia-a-dia, na Praia, não 

estava a ver grande capacidade por parte da Câmara, até ao momento, para ter uma 

intervenção tão perfeita nessa área e tanto assim era que existia já um separador 

central a precisar de intervenção, estava sujo, não estava cuidado, assim como 

floreiras, jardins e a maior parte dos espaços verdes que não estavam 100% cuidados, 

apesar do anseio dos serviços camarários de se fazer o melhor, disso tinha a certeza, 

o que era certo era que o concelho era grande, havia muitos espaços para cuidar e 

não havia capacidade da Câmara Municipal para intervir em todas as frentes, apesar 

do profissionalismo, que reconhecia nos funcionários da autarquia, não havia 

suficiente capacidade humana para a intervenção. Muitas vezes eram os funcionários 

da Junta que tinham que acabar por fazer esse trabalho, por isso, se não era 

contemplado nem nas despesas correntes nem no acordo de execução uma verba 

para aquelas situações, não compreendia porque é que teria que despender os 

recursos que a Junta não tinha para intervir naqueles situações. -----------------------------  

----- Depois, o valor inicialmente atribuído para o acordo de execução, mesmo 

sabendo que a Freguesia de Mira tinha mais escolas do que a da Praia, 44.000€ para 

a Freguesia de Mira e 8.000,00€ para a Freguesia da Praia de Mira, era uma 

disparidade muito grande em termos percentuais, apesar de lhe ter sido apresentado 

um critério diferenciador para algumas vias, o que tinha até achado bem, mas não se 

podia pretender que a Junta da Praia cuidasse de todas as ruas e ruelas da mesma 

maneira, havia necessidade de serem criados mapas distintos e estava totalmente 

disponível para negociar o acordo. Estava ali na expetativa de que, no decorrer da 

reunião lhe fossem adiantados mais dados e explicações sobre o assunto, mas não 

tinha tido novidade nenhuma e não aceitava que a Praia de Mira correspondesse a 

uma percentagem tão baixa e havia necessidade de voltarem a reunir para chegar a 

uma conclusão.------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Nelson disse que tinha estado a ouvir o Sr. Presidente da Junta 

de Freguesia da Praia de Mira e aquela era a “toada” que tinha havido durante todo o 
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período de negociação. Lembrou ao Sr. Presidente da Junta da Praia que a Freguesia 

de Mira tinha 115km de arruamentos urbanos e a da Praia de Mira tinha cerca de 26 a 

32km, no máximo, a do Seixo 21Km e a de Carapelhos 18km. O Sr. Presidente da 

Junta da Praia dizia que a Câmara também deveria transferir competências que não 

estavam previstas na Lei e queria que lhe fossem dadas competências na área das 

florestas, do sistema hídrico, do areal da praia, competências essas que a própria 

Câmara Municipal não tinha e se tinha aí alguma intervenção “in extremis”, era para 

preservar o património, dado que as entidades competentes o não faziam e nem 

queria imaginar o que seria se a Câmara Municipal assumisse num acordo com a 

Junta de Freguesia da Praia autorização para intervenção naquelas áreas, certamente 

que os organismos que tutelavam aquelas áreas se demitiriam imediatamente das 

funções que lhe cabiam. Por outro lado, disse que a própria Lei previa economia de 

meios e, dado que o Município tinha alguns meios de que a Junta não dispunha, seria 

muito mais barato ser o Município a fazer os trabalhos diretamente do que a Junta de 

Freguesia recorrer à contratação. Lembrou ainda que se a Freguesia da Praia de Mira 

tinha a Barrinha, a de Mira tinha a Lagoa, assim como também tinha floresta e nunca 

tinha questionado. Mais, quando tinha sido feita a intervenção entre a rotunda da 

Lagoa e a rotunda da Praia, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Mira 

tinham envolvido meios e quando os trabalhos tinham entrado na área da Freguesia 

da Praia de Mira não tinham parado, tinham continuado a envolver os meios e a Junta 

de Mira nada mais tinha reivindicado ao Município por isso. Disse que tudo se tratava 

de uma questão de equidade e exatamente por existir a noção da importância da Praia 

de Mira, a Câmara, no caso de não se chegar a acordo, assumiria diretamente as 

competências, mesmo que os meios de que dispunha não fossem suficientes. O 

mesmo se passava nas restantes Freguesias, aliás a Junta de Freguesia do Seixo 

assumia a manutenção dos seus espaços verdes e nunca tinha exigido nada por isso. 

----- Disse também que para fazer um acordo ao jeito do Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia da Praia de Mira, teria que ser feito também um acordo ao jeito dos 

restantes Presidentes, pois todos eles tinham apresentado as suas reservas, mas 

tinham acabado por chegar a acordo com a proposta da Câmara Municipal.---------------  
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----- Quanto ao separador central, disse que estava a ser feito um estudo sobre a 

intervenção mais adequada ao local, não sabia se iria ser mantido como estava ou se 

iriam ser introduzidas novas espécies, o que sabia era que, no caso de não serem 

transferidas competências para a Junta da Praia, a Câmara Municipal iria assumi-las e 

a Praia de Mira não seria prejudicada. -----------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara usou da palavra e disse que havia 2 ou 3 questões 

que importava salientar, em primeiro lugar, a coisas não podiam ser postas naquele 

patamar, defendido pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, de 

que, se não fosse assinado o acordo, as populações iriam ser muito prejudicadas. 

Disse que não concordava porque, tudo seria feito para se chegar a acordo, mas se tal 

não fosse possível, também tudo seria feito para que as populações não fossem 

prejudicadas. Obviamente, o acordo era do interesse da Câmara Municipal, porquanto 

lhe retirava algumas tarefas, mas a Câmara também não iria fugir às suas 

competências e independentemente de ser ou não assinado o acordo, as 

transferências para despesas correntes seriam feitas na mesma, as verbas seriam 

transferidas para as Juntas, em função de critérios definidos, independentemente de 

se chegar a acordo ou não.--------------------------------------------------------------------------------  

----- Deixou bem vincado que o acordo de execução continha cláusulas de 

salvaguarda e um critério diferenciador e, como tinha já sido referido pelo Sr. Vereador 

Nelson, também entendia que a partilha de competências poderia gerar uma grande 

confusão e desde a 1ª. hora que sempre tinha defendido a separação em detrimento 

da partilha, ao contrário do Sr. Presidente da Junta da Praia que entendia que era 

possível essa partilha, apesar de nem sequer estar prevista na Lei. --------------------------  

----- Por fim, disse que iria encetar uma nova ronda de negociações, na tentativa de 

chegarem a um entendimento. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Esteve também presente na reunião e interveio o Munícipe Sr. João Milheiro, da 

Praia de Mira que, em primeiro lugar cumprimentou o Sr. Presidente da Câmara e 

desejou-lhe os maiores sucessos no desempenho das suas funções.------------------------  

----- Disse que o que o trazia ali eram problemas relacionados com a Praia de Mira, 

desde logo, a questão da recolha de resíduos sólidos urbanos na localidade da Praia 

de Mira, designadamente o problema dos contentores, a necessidade de 
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melhoramento do seu aspeto, em termos visuais, da sua higiene e do horário da 

recolha. A esse propósito leu um excerto da ata da reunião de Câmara de 08 de 

setembro de 1998 em que, já na altura, o então Vereador Engº. José Carvalheiro 

Machado, ali tinha levantado a questão da recolha do lixo à hora de jantar e, dezasseis 

anos depois, o problema estava ainda por resolver. Reportou-se, depois, a notícias 

publicadas no “Diário de Notícias” de há vários anos atrás a alertarem para a situação 

e tudo continuava a repetir-se, havendo, de facto, necessidade de se proceder à 

higienização dos contentores, cujo encargo financeiro não seria tão elevado que fosse 

impeditivo da Câmara Municipal efetuar o trabalho e manter os contentores em estado 

decente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Solicitou, depois, a boa vontade e os esforços do Sr. Presidente da Câmara para 

resolver o problema do parque de merendas situado na floresta, a sul do Parque de 

Campismo Orbitur. Exibiu, novamente, uma notícia publicada pelo “Jornal de Notícias” 

em setembro de 2012 e também fotos, que alertavam para a existência de mobiliário 

degradado e a necessidade de serem criadas condições de dignidade aos seus 

utilizadores, que eram muitos, desde logo instalações sanitárias, ou mesmo 

contentores sanitários amovíveis que ali poderiam ser colocados durante a época 

balnear.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Em terceiro lugar, quis saber se a Câmara Municipal tinha algum projeto, alguma 

intenção, relativamente aos viveiros da Praia de Mira. A este propósito, referiu-se à ata 

da sessão da Assembleia Municipal de 28 de abril de 2011, em que o Sr. Vereador Dr. 

Miguel Grego tinha afirmado que, relativamente aos viveiros, que não eram 

propriedade da Câmara Municipal, estavam afetos ao regime florestal parcial e eram 

titularidade da Autoridade Florestal Nacional, a Câmara Municipal tinha uma proposta 

de protocolo a celebrar com a referida entidade e uma candidatura no âmbito do 

“PROMAR”, para revitalização dos viveiros. Já em 2009 havia referência no Boletim 

Municipal, enquadrada em projetos a implementar a curto prazo, de uma possível 

empreitada para o mesmo efeito. Apelou para que fosse levada a efeito uma 

intervenção que revitalizasse aquilo que, em tempos, tinha sido um “ex-libris” da Praia 

de Mira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Por último, abordou o aspeto da falta de equipamentos sociais na Praia de Mira, 

ali já falado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia em sessão da Assembleia 

Municipal. Disse que era a Freguesia mais desprotegida nesse aspeto e solicitou ao 

Sr. Presidente da Câmara que envidasse todos os esforços no sentido de que fosse 

posto termo à situação. Perguntou se não seria possível a Câmara Municipal adquirir 

ou alugar o edifício do antigo Posto Marítimo da Praia de Mira, propriedade do 

Ministério da Defesa, muito bem localizado, para que fosse dado um uso àquele 

equipamento que estava abandonado durante 10 ou 11 meses no ano, sendo ocupado 

praticamente apenas durante um mês. Sugeriu que o mesmo pudesse ser convertido 

em biblioteca ou outro equipamento que a Câmara Municipal entendesse por bem, já 

que o mesmo não seria viável para instalação de um Centro de Dia com todas as 

condições, de que a Praia de Mira tanto carecia. ---------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara, em reposta às questões colocadas pelo Munícipe, 

informou que, no que tocava à recolha de resíduos sólidos, estava a ser agendada 

uma reunião com a ERSUC, responsável pela recolha do lixo, na tentativa de ser 

encontrada uma melhor solução, quer para a recolha, quer para a higienização dos 

contentores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Disse que tinha também tomado nota da sugestão de colocação de sanitários no 

parque de merendas a Sul da Orbitur e iria analisar a questão. Quanto aos viveiros, 

informou que tinha havido uma reunião com o ICNF e iria também ter reunião com o 

Secretário de Estado dos Assuntos Florestais, tendo em vista a possibilidade de 

celebração de protocolo de cedência da sua gestão, por 10 anos, sendo que a mesma 

só poderia ser destinada a fins sociais. ----------------------------------------------------------------  

----- Relativamente ao Posto Marítimo, disse que se ele lá existia era porque os 

serviços lhe davam utilização e quanto à necessidade de existência de um Centro de 

Dia condigno na Praia de Mira, disse que a alteração ao Plano de Urbanização da 

Praia de Mira era já o 1º. Passo para que fosse possível a sua execução.------------------  

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

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

encerrada a reunião, sendo 12:30 horas, tendo sido aprovada, por unanimidade, a 
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minuta da respetiva ata, nos termos e para os efeitos do disposto no nº. 3 do artº. 57º., 

do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------  

----- E, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Olívia da Conceição Calisto 

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