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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 seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, nesta Vila 

de Mira, na  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 

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

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

Santos Domingues e Dr. Agostinho Neves da Silva. -----------------------------------------------  

-----Presentes também, o Chefe de Divisão das Obras Municipais, Engº. Rui Manuel 

Reixa da Cruz Silva, a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Drª. Carmen 

Santos, a Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Desporto, Drª. Brigite Capeloa e o 

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

Ângelo Manuel Morais Lopes. -------------------------------------------------------------------- 
----- FINANÇAS MUNICIPAIS: --------------------------------------------------------------------------------  

----- Foi presente o resumo diário da tesouraria n.º 38 de 25/02/2015, com um saldo 

orçamental de 292.051,31 € (duzentos e noventa e dois mil, cinquenta e um euros e 

trinta e um cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------  
-----Aprovação da ata de 28 de novembro de 2014:---------------------------------------------  

----- Foi posta à aprovação a ata da reunião ordinária realizada a 28 de novembro de 

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

disponibilizado na plataforma “Arquivo” em 23 de fevereiro de 2015. -------------------------  

-----  Pelos serviços responsáveis pela elaboração do documento foi apresentada uma 

correção ao texto da ata acima referida e solicitada autorização para aprovação da 

redação final da referida ata. A mencionada correção diz respeito à inserção do 6º. 

parágrafo na página 4, do seguinte teor: “Disse que, enquanto Vereador responsável 

pela área, lhe tinha sido questionado se a Câmara Municipal tinha feito infra-estruturas 

em zonas ilegais, ao que tinha respondido que não e que os arruamentos lá existentes 

já datavam de longa data, enquanto que desconhecia a existência de condutas de 

água” bem como, ao aditamento dos dizeres “Mais, lamentou que o Sr. Vereador 

Nelson tivesse afirmado que desconhecia a existência de condutas de água na 

Videira.”, no 3º. Parágrafo da página 6. ----------------------------------------------------------------    

----- O Sr. Vereador Dr. Reigota usou da palavra e disse que estava longe de pensar 

em intervir naquela reunião, relativamente a uma questão tão importante e tão 
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elementar do funcionamento normal do Executivo. Disse que a questão não tinha a ver 

com o facto de ter sido falado o caso da Videira ou do Montalvo ou Incubadora, o que 

estava em causa era o que não se podia permitir, em democracia, ou seja, o atraso e 

a manipulação clara das atas, com omissões claras, que não reproduziam, em 

questões por vezes importantes, aquilo que se passava nas reuniões. Disse que, no 

caso de estar enganado e não estar dotado de todos os documentos, desde logo 

pedia desculpas daquilo que iria dizer, porquanto partia de pressupostos de boa-fé, 

mas o que lia na ata não transmitia o que se tinha passado naquela reunião. E, 

enquanto cidadão, enquanto eleito e no uso dos seus deveres e direitos de cidadania, 

não podia permitir, por uma questão de defesa democrática e de transparência no 

regime vigente, que aquelas coisas pudessem acontecer, pelo que propunha e 

solicitava, enquanto eleito, que tivesse acesso à gravação da reunião, para ver se 

existia algum defeito na gravação, para ver o que é que tinha acontecido, para que as 

coisas não tivessem sido reproduzidas na íntegra, da forma como entendia que as 

coisas se tinham passado. Se, por acaso, estivesse enganado, naturalmente que 

ficariam desde logo ali as suas desculpas. De qualquer forma, disse que não estava 

preparado para analisar as alterações que tinham sido introduzidas ao texto da ata e 

que tinham sido apresentadas no início da reunião e, no caso do seu pedido não ter 

sequência, votaria contra a aprovação da referida ata e apresentaria uma declaração 

de voto. Terminou, lamentando o episódio verificado. ---------------------------------------------   

-----  A Srª. Vereadora Profª. Graça Domingues disse que àcerca daquele assunto não 

pretendia manifestar-se apenas queria sugerir que fosse feita uma correção, na página 

9, linhas 13 e 14, porquanto onde se lia “assinado por todos os constituintes”, deveria 

constar “assinado por todos os membros da direção da instituição, em exercício”. -------  

----- O Sr. Presidente da Câmara disse que iria aceder ao pedido do Sr. Vereador Dr. 

João Reigota, todavia, entendia que as acusações ali feitas eram bastante graves, 

nomeadamente para os funcionários responsáveis pela elaboração das atas, uma vez 

que tinha ali sido falado em manipulação. No entanto, afirmou que  teria todo o gosto 

em ouvir a gravação, juntamente com o Sr. Vereador Dr. João Reigota, para confirmar 

o seu conteúdo e verificar se tinha havido manipulação ou não. Mais disse que a 

referida ata não seria colocada à votação naquele dia. -------------------------------------------  
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-----  O Sr. Vereador Dr. João Reigota disse que não esperava que se perdesse tanto 

tempo com questões daquelas, mas o Sr. Presidente da Câmara tinha acabado de 

dizer que tinha feito acusações graves e lembrou que tinha começado a sua 

intervenção por dizer que, se por acaso estivesse enganado, pedia as suas desculpas 

e, por aí, não valia a pena caminhar, porque vivia-se em democracia, eram eleitos, e 

não valia a pena estar ali a tentar pôr sombras à frente de algo. Tinha acabado de 

dizer que, no uso do seu direito de cidadania, diria sempre aquilo que pensava, 

enquanto cidadão. Não tinha caluniado ninguém, não tinha havido ali lacunas 

nenhumas e, por aquilo que tinha visto, tinha depreendido que podia haver omissões 

graves em assuntos graves da reunião, foi isso que tinha dito e, portanto, se estivesse 

enganado, apresentava as suas desculpas. Quanto ao ouvir as gravações, parecia-lhe 

de mau tom que o assunto estivesse a ser transportado para os funcionários, porque 

todos conheciam bem os funcionários, eram os mesmos que já faziam as atas ao 

tempo que que tinha sido Presidente da Câmara, designadamente a D. Olívia, pessoa 

de inteira confiança, não era isso que estava em causa, não valia a pena estar a 

passar o diálogo para os funcionários, a tentar isolá-lo, porque ninguém isolava 

ninguém, não valia a pena ir por ali e achava que o Sr. Presidente estava a tentar ir 

por um caminho muito errado ao tentar aproveitar uma palavra que eventualmente 

tenha dito. Aquilo que o devia preocupar, de facto, era a apresentação da ata como o 

que se tinha passado na reunião. Se, por acaso, as gravações não tivessem esse 

conteúdo, era porque deveria ter havido qualquer problema técnico, porque tinham-se 

passado questões naquela reunião que não constavam em ata e isso podia ser 

facilmente testemunhado por quem lá tinha estado. -----------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente disse que não sabia a que questões se referia o Sr. Vereador Dr. 

Reigota. Reconheceu que o Sr. Vereador tinha afirmado que se estivesse errado 

pediria desculpas, assim como também reconheceu que o mesmo tinha usado a 

palavra “manipulação” . Mais disse que, na qualidade de Presidente, assumiria a 

correção da ata, para o caso da mesma estar errada e seria ele próprio a assumir esse 

erro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. João Reigota disse que não estavam em nenhum Tribunal, 

estavam num órgão colegial, com deveres e direitos. ---------------------------------------------  
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----- O Sr. Presidente retorquiu que nem ele era Juíz. ---------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego interveio e disse que apenas tinha lido a ata “na 

diagonal”, designadamente um assunto que mais lhe interessava e que constava da 

mesma. Disse que as atas seriam sempre um problema, que tinha acompanhado 

aquele trabalho de muito perto, durante os 8 anos em que tinha estado no Executivo e 

que cada vez mais, como era sabido, aqueles documentos eram aproveitados 

externamente. Outro factor relevante, disse, era o facto de, não poucas vezes, os 

responsáveis pela sua elaboração, se verem confrontados com a necessidade de 

fazer mais do que uma ata em simultâneo. Lembrou a necessidade de ser aprovado o 

Regimento e de, quanto antes, se afinar procedimentos, no sentido dos textos serem 

ou não resumos e, sendo resumos, se as gravações ficam ou não apensas, etc.. mais 

disse que era sempre difícil chegar-se a um equilíbrio, mas o que não se podia era 

cortar numas intervenções e noutras não, sendo que, quanto às suas intervenções já 

ali tinha dito e reafirmava que os serviços tinham autorização para cortar e fazer um 

resumo sucinto. Lembrou que, naquela reunião, lembrava-se de ter feito uma 

intervenção a propósito de um alinhamento para correção do perfil da estrada no 

Cabeço, o qual tinha sido aprovado por unanimidade dos presentes, sem a sua 

participação por não estar presente no momento da votação, mas tinha quase a 

certeza de que tinha feito uma observação, a qual não constava na ata. Em síntese, 

disse que as regras tinham que ser definidas rapidamente e que no Regimento deveria 

constar algo relativamente a isso. -----------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente disse que o Regimento estava elaborado e que tinha sido 

remetido aos Senhores Vereadores para apreciação e apresentação de sugestões, 

pelo que se aguardava os contributos para submeter o documento a aprovação final. --  

----- O Sr. Vereador Nelson, a propósito da questão de retificação do perfil da estrada 

do Cabeço, confirmou que o Sr. Vereador Dr. Miguel tinha perguntado se o critério era 

aplicável a todas as situações análogas, ao que lhe tinha sido respondido que sim.-----  

-----  O Sr. Vereador Dr. Agostinho Silva interveio e disse que o problema das atas era 

recorrente, já vinha de há longo tempo. Disse que as atas, conforme derivava da 

própria Lei, eram um resumo daquilo que se tinha passado na reunião, no entanto, 

isso era subjetivo, consoante o que era considerado mais ou menos importante para 
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ficar registado. Concordou que o regimento deveria ser, quanto antes, aprovado, mas 

também opinou que, no fundo, a subjetividade manter-se-ia, porque iria sempre 

acontecer que havia intervenções que as pessoas pretendiam que ficassem exaradas 

em ata da forma como tinham sido feitas e outras que poderiam ser exaradas de modo 

mais resumido, pelo que deveria imperar o bom-senso e que ficassem explícitos nas 

atas os assuntos e as matérias principais e, no tocante às intervenções, a menos que 

qualquer membro do Executivo o exijisse e apresentasse por escrito, deveriam constar 

de forma reduzida no texto. Aconselhou mais ponderação e que não houvesse 

demasiada exigência, pois, era sempre possível solicitar-se correções às atas e, a 

todo o tempo, podia também ser solicitada a audição das gravações.------------------------  

 ---- A Vereadora Drª. Graça, reforçou então que a sua proposta era no sentido de ser 

alterado o texto da ata, quanto aos dizeres “assinado por todos os membros da 

direção da instituição, em exercício”, em vez de “assinado por todos os constituintes”, 

como atrás já se referiu. ------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Presidente lembrou novamente que era urgente a aprovação do Regimento 

e que se os contributos solicitados fossem dados rapidamente, o documento poderia 

ser apresentado para aprovação ao Executivo brevemente.-------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. João Reigota usou da palavra e disse que pretendia lembrar, a 

propósito das intervenções anteriores e a propósito de alguma flexibilidade que era 

necessário ter e com que estava de acordo, mas que aquele era um órgão 

eminentemente político, no sentido mais genuíno do termo e não podia esquecer que, 

àcerca das atas, antigamente os eleitos do PSD, entravam pela porta fora, sem 

autorização do Presidente da Câmara, dirigiam-se à D. Olívia e ouviam as gravações 

e, se a referida funcionária ficava um pouco atrapalhada, mediante esse impulso, 

nunca tinha havido qualquer problema e isso tinha acontecido várias vezes e o 

Presidente da Câmara nem sequer tinha qualquer intervenção, apenas tinha 

conhecimento porque passava no corredor e via as pessoas. Portanto, se se estava ali 

a falar em flexibilidade, rigidez e outros epítetos, estes deviam ser utilizados como 

devia ser e devia haver naturalidade nas coisas para que todos se entendessem e, 

para que ficasse tudo bem claro, até porque tudo o que era dito ali era esmiuçado e 

aproveitado da forma como já tinha sido. Que ficasse bem claro que, embora 
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considerasse importante o que se tinha passado na reunião (a intervenção do público, 

o caso da Videira), mais importante ainda porque estava na base de uma inspeção 

que estava a ser feita à zona, aquilo que o tinha feito exaltar um pouco, não tinha sido 

tanto o conteúdo do assunto, mas sim a tentativa que lhe pareceu, perante o que tinha 

visto, que era de defraudar aquilo que se tinha passado na reunião, em assuntos que 

eram de alguma relevância. Não era tanto o conteúdo em si, que era importante, mas 

sim a forma como as coisas tinham acontecido e enquanto cidadão e enquanto eleito 

não podia concordar com aquela forma de atuar e era isso que estava em causa. -------   

-----  A finalizar, perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se era preciso fazer um 

requerimento em papel azul para ouvir a gravação ou se bastava combinar a hora para 

vir à Câmara Municipal para esse efeito. --------------------------------------------------------------  

----- A Coordenadora Técnica, D. Olívia, pediu autorização ao Sr. Presidente para usar 

da palavra e questionou o que é que o Sr. Vereador Dr. Reigota achava que tinha sido 

defraudado, se era apenas a parte que tinha sido acrescentada ao texto 

disponibilizado na plataforma, porquanto tinha alguma dificuldade em perceber que 

correção deveria ser feita.----------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. Reigota disse que tinha muito respeito pela D. Olívia e sempre 

a tinha respeitado em todos os aspetos e na questão das atas, mas se tivesse que 

responder seria aos eleitos e ao Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------  

----- O Sr. Presidente interveio e disse que a ata tinha já sido submetida a aprovação 

na reunião anterior, tinha sido retirada para que fosse ouvida, de novo, a gravação, 

tinham sido feitas alterações e melhoramentos ao texto e a ata estava ali, outra vez, 

para ser aprovada. Quanto à audição da gravação, lembrou ao Sr. Vereador Dr. 

Reigota que, de imediato, tinha dado autorização e, quanto a isso, não havia nenhum 

problema. A questão prendia-se com alguns termos que tinham sido usados, não era 

Juíz e ali não era nenhum Tribunal, apenas tinha sublinhado alguns termos que não 

tinham sido usados por si. Afirmou também que nem ele, nem nenhum dos Senhores 

Vereadores tinham tido qualquer influência no texto da ata e era a primeira vez que via  

o documento que ali estava para aprovação. Reiterou, uma vez mais, que a gravação 

estaria disponível para quem a quisesse ouvir e verificar se existia algum problema ou 
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alguma coisa que não constasse na ata, ou se a mesma não refletia o que se tinha 

passado na reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Reigota disse ainda que o Sr. Presidente não deveria permitir 

que, depois do que se tinha passado com a ata e depois da mesma não ter sido 

aprovada na reunião anterior, que fossem apresentadas alterações ao texto no dia da 

reunião, à hora do início dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara informou que o documento, com as alteraçõpes 

introduzidas, tinha sido carregado na plataforma “Arquivo” e, por isso disponível para 

todos, no dia anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Nelson Maltez disse que, se um dia fosse trabalhador autárquico, 

garantidamente que o trabalho que não iria querer fazer era precisamente a 

elaboração das atas. Disse que era muito complicado, perante sensibilidades tão 

diversas, estar a resumir o que era dito nas reuniões. Disse que tinha ouvido ali usar 

termos como “manipulação” e “fraude”, os quais achava excessivos e pensava que 

pudessem ter sido ditos no calor de alguma emoção. Em todo o caso, queria dizer que 

nenhuma das técnicas que elaborava as atas se sentiu alguma vez coagida, orientada 

ou que tivesse sido incumbida de elaborar os textos num determinado sentido, tinham 

feito o trabalho dentro daquilo que melhor consideravam, era um trabalho difícil e não 

o queria para si, por isso tinham o seu reconhecimento pelo trabalho que faziam e 

apreciava a sua competência e capacidade. ---------------------------------------------------------  

-----  De novo, usou da palava a D. Olívia para esclarecer que sentia alguma 

dificuldade em corresponder às expetativas, não conseguia já perceber que 

documento pretendiam que elaborasse. Afirmou que falar era uma coisa e escrever 

era outra, a ata era um resumo, não era passar para o papel as palavras ipsis verbis 

como eram faladas. Outra coisa que pretendia assinalar era que o documento ali 

apresentado para aprovação era da sua inteira responsabilidade e, bem feito ou mal 

feito, a responsabilidade era unicamente sua. Mais afirmou que todos já a conheciam 

há bastante tempo, o Sr. Vereador Dr. Reigota conhecia já há mais tempo que 

propriamente o Sr. Presidente da Câmara, sabia a sua postura no serviço, não tinha 

mudado e também não contava mudar, fazia as coisas com o maior empenho e o 

melhor que sabia.---------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----  A Chefe de Divisão, Drª. Carmen, na tentativa de acrescentar algum 

esclarecimento, leu parte de um texto constante de um manual antigo da IGAT em que 

era referido: “A ata deve limitar-se a uma súmula fiel à transcrição das intervenções 

dos membros do órgão no decurso do debate oral. A lei não impõe que as 

intervenções orais sejam reproduzidas na ata. É o que se infere do regime previsto 

para as justificações de voto. As propostas, moções e requerimentos deverão ser 

transcritos em ata, sendo insuficiente a mera menção da sua apresentação. Na 

verdade, não podemos deixar de ter presente a regra da oralidade inerente ao 

funcionamento dos órgãos colegiais. Assim, as propostas, moções e requerimentos 

mesmo que constantes de documento escrito deverão ser transcritos em ata, sem 

embargo de o original ser devidamente arquivado na pasta anexa ao livro de atas.” ----  

----- Disse ainda que a Língua Portuguesa era muito difícil de interpretar e uma palavra 

ou uma vírgula no sítio errado, podia dar uma sentido diferente à frase, no entanto, 

estava prevista para breve a aprovação do Regimento e poderia fazer-se constar do 

mesmo o que se pretendia que fosse transcrito para as atas, designadamente, as 

propostas, moções e requerimentos e todo o resto da oralidade respeitante à reunião, 

sendo certo que, no momento da aprovação do documento podiam e deviam ser feitas 

sugestões e revisões para melhoramento do texto. ------------------------------------------------  

-----  Nesta sequência, a Srª. Vereadora Profª. Graça Domingues, solicitou que fosse 

inserido no texto da ata o requerimento por si apresentado, relativo à UPAS.--------------  

----- A Drª. Carmen explicou que, para ser “levada à letra” essa questão, esse 

requerimento tinha que ser dirigido ao Sr. Presidente da Câmara e tinha que ser 

decidido por ele.-----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel interveio para dar nota positiva relativamente a um 

cartaz do Turismo Centro de Portugal, a publicitar a BTL, o qual, finalmente, continha 

uma fotografia, indubitavelmente, alusiva à Praia de Mira, o que era sinal que tinham 

passado a olhar para este território com alguma dignidade. -------------------------------------  

----- Depois, criticou o facto das obras de melhoramento das rotundas não 

corresponderem ao apresentado nos cartazes, designadamente na rotunda da Praia e 

na rotunda da Zona Industrial. ----------------------------------------------------------------------------  
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----- Por último, perguntou o que é que o Sr. Presidente tinha a dizer relativamente à 

visita da Srª. Ministra à Universidade de Aveiro, onde a mesma tinha anunciado um 

estudo do mar, numa clara ultrapassagem ao que tinha sido anunciado em Mira pelo 

Secretário de Estado, a propósito do Centro de Estudos do Mar. Disse que tinha ficado 

triste  porque pensava que, por haver bom relacionamento com o Governo, este não 

hostilizasse tanto Mira como tinha feito outrora. Por outro lado, disse que também 

ficava contente por ver que a Universidade de Aveiro também continuava a trabalhar 

com o mar e que Mira, apesar de ter “casado” com Coimbra, íam também piscando o 

olho a Aveiro e aos institutos lá instalados, porquanto estes assuntos eram 

suficientemente ecléticos e a Srª. Ministra tinha louvado bastante o trabalho feito em 

prol da defesa costeira e no POOC, pelo menos era isso que tinha lido no jornal, 

porquanto não tinha estado presente na cerimónia.------------------------------------------------  

-----  A Srª. Vereadora Profª. Graça Domingues deu os parabéns pela beneficiação da 

rotunda da A17, a Norte, disse que tinha ficado muito bonita e, na sua opinião, 

agradável à vista de quem passava. --------------------------------------------------------------------  

----- Perguntou, depois, se já havia alguma solução relativamente a cedência de 

terreno para a UPAS poder levar a efeito a construção de um lar, centro de dia e 

creche, na Praia de Mira.-----------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Agostinho Silva interveio e alertou para o estado de 

degradação em que se encontrava o edifício do mercado de Mira, a existência de 

seringas espalhadas no chão e a vegetação circundante à Escola Secundária, 

situações que comprovou através de fotografias. Disse que era necessário tomar 

medidas urgentes para resolver aqueles problemas e outros, como era o caso da 

Videira Norte que até tinha permitido esconder um cadáver numa caixa de visita do 

saneamento, dado o estado de abandono em que se encontrava há vários anos, pelo 

que era necessária uma intervenção de fundo. ------------------------------------------------------  

----- Alertou também para a existência de depósito de resíduos da floresta junto à 

rotunda da variante de Mira, à entrada de um empreendimento turístico que dava 

bastante nome ao Concelho e que constituía um potencial foco de incêndios, pelo que 

esperava que a sua retirada  fosse efetuada ainda antes do verão.---------------------------  
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----- O Sr. Vereador Nelson Maltez, em resposta à intervenção anterior, disse que, no 

tocante à limpeza de terrenos, a Câmara Municipal podia sempre intimar os 

proprietários a procederem a essa mesma limpeza. Quanto ao edifício de mercado, a 

Câmara Municipal iria, uma vez mais, proceder à limpeza e no que respeita ao 

depósito de resíduos florestais, disse que era da responsabilidade de madeireiros, não 

estava licenciado e pensava até que a Câmara Municipal não teria competência para o 

seu licenciamento e o mesmo não deveria, sequer, existir. O problema dos 

madeireiros era o mesmo em todos os concelhos, eles entravam com máquinas de 

grande porte, destruíam caminhos, danificavam passeios etc., ao ponto de se estar já 

a pensar em legislação eficaz e macanismos para controlar e punir tais abusos, os 

quais, em alguns casos eram detetados pela fiscalização municipal e os infratores 

eram obrigados a repor a situação, mas noutros casos reconheceu que isso não 

acontecia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Relativamente à rotunda da A17, o Sr. Presidente informou que a sua 

beneficiação ainda não estava concluída e relativamente ao projeto inicial faltava 

apenas alguma arborização e plantação de flores, designadamente, hortenses.----------  

----- Quanto ao terreno para a UPAS, disse que iria ser realizada brevemente uma 

reunião com a respetiva direção para resolver o assunto.----------------------------------------  

-----  Sobre a questão focada pelo Sr. Vereador Dr. Miguel Grego  de um estudo sobre 

o mar, a desenvolver pela Universidade de Aveiro, disse que ficava até contente e 

lisonjeado com o que tinha acontecido, porquanto, apesar de pequeninos, tinha-se 

conseguido preocupar os grandes, como Aveiro, que, certamente não teriam feito o 

centro de estudos do mar porque Mira tinha feito protocolo com a Universidade de 

Coimbra, mas se sentiram necessidade de o fazer, tinha sido porque se tinham sentido 

picados porque alguém mais pequenino e que estava a começar a dar os primeiros 

passos os tinha incomodado em alguma coisa, o que via como um sinal positivo, dos 

passos que estavam a ser dados. Disse também que a relação com a Universidade de 

Aveiro, tem sido uma relação de avanços e recuos e, na primeira abordagem com 

aquela instituição, não tinha sido mostrada abertura, alegando que possuíam já uma 

rede de incubadoras, um centro de competências do mar, estavam ligados à CIRA e, 

perante este cenário, a Câmara Municipal de Mira tinha procurado outros apoios e as 
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coisas estavam a avançar positivamente. Disse ainda que iria ter uma reunião, em 

breve, com o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, para esclarecer alguns pontos. -----  

-----  Seguidamente, o Sr. Presidente  solicitou autorização para alteração da ordem de 

trabalhos, no sentido de ser, de imediato, posta à aprovação a proposta da Divisão de 

Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, dada a necessidade do 

respetivo Chefe de Divisão se ausenter para uma reunião na Capitania do Porto de 

Aveiro, o que mereceu a concordência de todos. ---------------------------------------------------  

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

AMBIENTE-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- ALTERAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE MIRA – DISCUSSÃO PÚBLICA 

- PONDERAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 52/2015, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 24 de fevereiro de 2015, do seguinte teor:---------------  

----- “ALTERAÇÃO AO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE MIRA- ANÁLISE E 

PONDERAÇÂO ANTECIPADA DE PARTICIPAÇÔES NO ÂMBITO DO PROCESSO 

DE DISCUSSÃO PÚBLICA -------------------------------------------------------------------------------  

----- 1. Contexto -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Decorre, até 12 de março de 2015, o período de Discussão Pública relativo ao 

processo de alteração do Plano de Urbanização da Praia de Mira. ---------------------------  

----- Nesse âmbito registou-se já a entrada de várias participações que solicitam e 

sugerem a isenção de cumprimento de normas urbanísticas relativas ao 

dimensionamento e programação do número de lugares de estacionamento no tecido 

consolidado da Praia de Mira, para além da previsão de construção de anexos de 

apoio agrícola. Argumentam os participantes que dada a dimensão do perfil das vias 

do núcleo central e consolidado e considerando a dimensão e forma das parcelas 

(estreitas e compridas), tais normas, atualmente em vigor, impedem (porque 

objetivamente não são possíveis cumprir) quaisquer processos de licenciamento ou de 

reabilitação e reconversão do edificado, com evidentes prejuízos para a requalificação 

do centro da Praia de Mira. Acrescentam, ainda, que o recursos a soluções de 

estacionamento nas vias públicas ou mesmo o acesso a eventuais garagens através 

de arruamentos tão estreitos e centrais promovem conflitos entre os diversos modos 
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de deslocação, desincentivam a instalações de comércios e serviços próprios de 

aglomerados turísticos e, mais ainda, desqualificam a imagem e a função do centro da 

Praia enquanto centralidade turística. ------------------------------------------------------------------  

----- No que diz respeito a construção de anexos agrícolas salientam que os solos 

estão inseridos na RAN (Reserva Agrícola Nacional). ---------------------------------------------  

----- 2. Oportunidade-----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Tal como é referido nos termos de referência aprovados, que justificam e 

enquadram a alteração, do plano implica assim, a reavaliação e a reapreciação global, 

com carácter estrutural ou essencial, das opções estratégicas do plano, dos princípios 

e objetivos do modelo territorial preconizado. Importa pois, para além dos 

pressupostos infra mencionados, avaliar o funcionamento e a eficácia do modelo 

consagrado, reestruturando ou não, as premissas de base. -------------------------------------  

----- Em termos de pressupostos concretos importa que a alteração do plano de 

urbanização observa, 3 níveis: ---------------------------------------------------------------------------  

----- A. REGULAMENTAR: Harmonizar a estratégia do PUPM com a base 

regulamentar, clarificando ambiguidades na interpretação de algumas normas, 

adotando parâmetros urbanísticos no sentido de compatibilizar intenções e objetivos 

existentes para a prossecução da qualificação e consolidação do território;----------------  

----- B. ZONAMENTO: Obviar a situações pontuais consideradas desajustadas ou 

incongruentes face aos pressupostos do plano. Interessa, harmonizar o zonamento 

com as novas acessibilidades projetadas, associando concomitantemente, ao objetivo 

de regeneração urbana e às dinâmicas urbanas tencionadas, no âmbito da 

operacionalidade e execução do mesmo; -------------------------------------------------------------  

----- C. CONCEITOS TÉCNICOS: Compatibilizar a proposta do PUPM, com os 

conceitos técnicos atuais. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Dever-se-á sublinhar neste processo, a opção de enfatizar um processo de 

regeneração urbana sustentável, sublinhando vocações intrínsecas, e eventuais 

vocações a despontar, promovendo um conjunto de eixos que consolidem a identidade 

do aglomerado urbano, e promovam a sua vivificação. -------------------------------------------  

----- Importa ainda, acrescer a oportunidade de originar um sistema de monitorização 

ao plano que possibilite a sua apreciação, e por consequência a sua eficácia. 
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Dotando-o de uma base necessária de argumentação para eventuais 

alterações/revisões das suas premissas e estratégias, face às dinâmicas resultantes. 

Tendo-se analisado com a devida atenção as sugestões já apresentadas, estas foram 

consideradas pelos serviços técnicos, desde logo e numa primeira análise, como 

bastante pertinentes e oportunas pois promovem oportunidades de resolução e 

enquadramento de inúmeros processos de licenciamento que podem concorrer para o 

processo de qualificação do tecido consolidado da Praia de Mira.-----------------------------  

----- Face ao exposto, realiza-se a análise e ponderação antecipada das participações 

que, entretanto, já deram entrada no decurso do processo de discussão pública do PU 

da Praia de Mira, e que se relacionam com o assunto da regulação e dispensa de 

cumprimento dos parâmetros de estacionamento, no tecido consolidado e central da 

Praia de Mira e com a questão de construção de anexos agrícolas em zonas urbanas. 

----- 3. Identificação das participações:-----------------------------------------------------------------  

----- Registo 1121 – Tibério Gomes ---------------------------------------------------------------------  

----- Possibilidade de construção de anexos de apoio agrícola nas zonas urbanas; (não 

enquadrável, ver analise);----------------------------------------------------------------------------------  

----- Possibilidade de Isenção estacionamento Núcleo Urbano consolidado da Praia de 

Mira; (enquadrável, ver analise) --------------------------------------------------------------------------  

----- Registo 1192 – Fernando Barreto------------------------------------------------------------------  

----- Possibilidade de construção de anexos de apoio agrícola nas zonas urbanas; (não 

enquadrável, ver analise);----------------------------------------------------------------------------------  

----- Possibilidade de Isenção estacionamento Núcleo Urbano consolidado da Praia de 

Mira; (enquadrável, ver analise) --------------------------------------------------------------------------  

----- Registo 1317 – Arquiteto Luís Rodrigues--------------------------------------------------------  

----- Possibilidade de isenção estacionamento Núcleo Urbano consolidado da Praia de 

Mira; enquadrável, ver analise ----------------------------------------------------------------------------  

----- Registo 1318 – Engenheiro Ricardo Mingatos -------------------------------------------------  

----- Possibilidade de Isenção estacionamento Núcleo Urbano consolidado da Praia de 

Mira; enquadrável, ver analise ----------------------------------------------------------------------------  

----- 4. Análise -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- O centro da Praia de Mira apresenta um tecido urbano consolidado próprio de 

aglomerado antigo com ruas estreitas e propriedades estreitas e compridas. Trata-se, 

efetivamente de um aglomerado antigo, de génese associada a uma aldeia de 

pescadores que foi, progressivamente, crescendo e sendo estruturado, em função da 

sua também condição de aglomerado turístico e balnear de praia. Mas a estrutura 

base do núcleo antigo continua presente. ------------------------------------------------------------  

----- O PU da Praia de Mira entrou em vigor em setembro de 2007 (Deliberação n.º 

2108/2007, publicada em Diário da República, 2.a série — n.º 202 — 19 de Outubro 

de 2007) e instituiu normas e exigências de cumprimento de parâmetros urbanísticos 

que não são ajustadas às características do centro consolidado da Praia de Mira nem 

são possíveis de aplicar e de executar. Estas normas e parâmetros reguladores do 

estacionamento têm dificultado e impedido muitos processos de licenciamento na 

reabilitação e na ocupação de vazios no tecido consolidado da Praia de Mira de tal 

forma que, hoje é tido pela generalidade dos projetistas, como o principal impedimento 

ao processo de reabilitação e qualificação urbana do centro consolidado. ------------------  

----- O executivo municipal definiu e assumir como vetor e objetivo estratégico 

prioritários, promover a reabilitação da rede de centros e centralidades urbanas do 

concelho. Foi nesse sentido que, recentemente, aderiu à Rede de Cidade de 

Excelência e delimitou Áreas de Reabilitação Urbana para os principais centros e 

centralidades do concelho. Uma dessas Áreas de Reabilitação Urbana é, 

precisamente, o centro e a centralidade da Praia de Mira. Constitui objetivo de 

reabilitação da ARU da Praia de Mira a intervenção e qualificação do espaço público e 

do edificado. Assim, para as ruas, os largos e as praças (na generalidade, o espaço 

público) pretende-se e programou-se uma intervenção ao nível dos pavimentos que 

permitam a mobilidade e a fruição do espaço, para e por todos. Mais uma vez, 

pretende-se reduzir e eliminar, em especial nas ruas mais estreitas do centro, o 

conflito entre as diversas formas de deslocação e, assim, privilegiar as deslocações 

pedonais e cicláveis e a condição de lugares de encontro e de sociabilidade urbana. A 

afirmação da centralidade turística e balnear da Praia de Mira, qualificada, reabilitada 

e que evidencie uma qualificação do espaço público de excelência passa, 

forçosamente, pela afirmação do modo de deslocação e fruição pedonal do espaço. 
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Nesse sentido considera-se contraditório do ponto de vista urbanístico querer e 

procurar qualificar o ambiente urbano do tecido consolidado, valorizando o espaço 

público, incentivando a instalação de atividades de animação próprias de aglomerados 

de praia (cafés, bares, restaurantes, comercio…) e, ao mesmo tempo, permitir 

estacionamento em ruas estreitas, ou mesmo acesso a garagens e assim, 

desqualificando a imagem urbana e contribuir para a promoção de conflitos constantes 

com o automóvel. Se o perfil dos arruamentos e a qualificação do espaço público não 

permite nem aconselha o estacionamento público, muito menos a configuração da 

propriedade permite o estacionamento dentro das parcelas constituídas privadas, pois 

a dimensão dos arruamentos tornaria extremamente difícil o acesso a eventuais 

garagens e a desqualificação urbana contrariaria todos os objetivos de reabilitação e 

requalificação assumidos.----------------------------------------------------------------------------------  

----- Admitindo que é adequado e urbanisticamente equilibrado e sensato isentar o 

cumprimento de normas de programação para o dimensionamento do número de 

lugares de estacionamento no núcleo antigo, importa refletir e ponderar quais os 

eventuais efeitos negativos que tal medida pode fazer incidir sobre o ordenamento e 

funcionalidade do aglomerado urbano da Praia de Mira. E, numa primeira análise não 

se afiguram efeitos negativos com significado relevante. De fato, na envolvente do 

núcleo antigo, nomeadamente na envolvente da Barrinha, da frente do mar, do Lago 

do mar, da avenida Cidade de Coimbra, existe uma oferta de espaços para 

estacionamento que excedem, em muito, as normais necessidade da população 

residente e visitante (obviamente com a exceção dos meses de julho e agosto com o 

pique da procura balnear). Na realidade dada a dimensão concentrada e contida do 

núcleo central da Praia de Mira pode-se considerar que a oferta de estacionamento 

existente é mais do que suficiente e ajustada às características desta centralidade.-----  

----- No que diz respeito a possibilidade de construção de anexos agrícolas em zonas 

urbanas, esta não se enquadra nos termos de referência, uma vez que como premissa 

do desenvolvimento do aglomerado da Praia de Mira, encontra-se o vetor do turismo, 

onde a criação de anexos agrícolas, não se afigura como benéfica. Para além do 

referido a dimensão das parcelas cadastrais da praia de mira, nomeadamente na sua 

área classificada como urbana não enquadra nem justifica a criação de anexos 
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agrícolas tal como são entendidos nos restantes instrumentos de gestão territorial do 

município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Assim tendo em consideração o exposto, propõe-se:----------------------------------------  

----- Que a Câmara Municipal, pondere e delibere, nos termos do nº5 do artigo 77º do 

Decreto - Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação, sobre as sugestões 

apresentadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- Registo 1121 – Tibério Gomes – Anexos Agrícolas (não enquadrável); Isenção 

estacionamento (enquadrável)----------------------------------------------------------------------------  

----- Registo 1192 – Fernando Barreto - Anexos Agrícolas (não enquadrável); Isenção 

estacionamento (enquadrável)----------------------------------------------------------------------------  

----- Registo 1317 – Arquiteto Luís Rodrigues - Isenção estacionamento (enquadrável)   

----- Registo 1318 – Engenheiro Ricardo Mingatos - Isenção estacionamento 

(enquadrável) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Conforme informação dos serviços.” -------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Miguel interveio e questionou a oportunidade da proposta, 

uma vez que o plano se encontrava em discussão pública até dia 12 de março, 

parecendo-lhe mais lógico que as sugestões ou reclamações fossem apreciadas no 

seu conjunto, após aquela data.--------------------------------------------------------------------------  

----- Disse que a questão dos estacionamentos no miolo urbano da Praia de Mira, era 

um assunto já de há muitos anos, era uma dificuldade grande sempre que alguám 

pretendia fazer uma construção nova ou reconstrução e se o problema já existia há 

tanto tempo, se era um problema recorrente e se a solução era tão simples como 

isenção do estacionamento, não percebia porque é que essa mesma solução não 

estava já contida na proposta de alteração do plano e tinha que ser proposto pelos 

munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Por último, disse que não concordava com o argumento de haver ofertas de 

estacionamento em excesso na Praia de Mira, como também não concordava com o 

argumento de que a construção de um anexo agrícola não seria benéfica para a 

vocação turística daquela localidade, porquanto se tratava de zonas urbanas, com 

solos inseridos em área de RAN e se não fossem autorizadas as construções de 

apoios agrícolas também não seriam autorizadas outras construções. Referiu que as 
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sugestões tinham sido apresentadas por 3 engenheiros da praça e um promotor 

imobiliário, os quais possuíam construções na Praia de Mira e a si parecia-lhe que 

tinha havido combinação entre os próprios e a Câmara Municipal para ajudar a 

resolver o problema ou apenas entre os próprios. Disse que achava ótimo que 

houvesse uma solução para o problema, ficava muito contente por isso, mas ficava 

com muita inveja de não ter conseguido resolver um problema tão grave que existia e 

que parecia não ter solução e agora, de repente, com uma simples isenção, tudo 

ficava resolvido. Gostaria que o problema se tivesse resolvido ao tempo em que tinha 

feito parte do Executivo em permanência, que tanto se tinha batido para encontrar 

uma saída para o problema e não se tinha conseguido resolver, porquanto se 

mostrava impossível criar estacionamentos, dado tratar-se de ruas muito estreitas e 

com problemas ao nível de cotas e agora, os mesmos técnicos da Autarquia que, na 

altura, não tinham proposto essa solução aquando da aprovação do Plano de 

Urbanização, vinham considerar essa possibilidade. ----------------------------------------------  

-----  Quanto à oportunidade da proposta, o Sr. Presidente explicou que nada impedia 

que as ponderações fossem analisadas, caso a caso, à medida que íam surgindo, era 

até aconselhável que fossem analisadas pontualmente e, no final  seria apreciado um 

relatório final e submetido à deliberação do Executivo.--------------------------------------------  

----- O Chefe da DPCPOA, Dr. Ângelo Lopes, confirmou o esclarecimento dado pelo 

Sr. Presidente da Câmara.---------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que a proposta que se encontrava em discussão pública já continha 

aquelas exceções e o que estava ali a ser pedido era mais do que isso, fruto do 

amadurecimento do trabalho feito. Quanto ao pedido feito de isenção de 

estacionamento, o que os serviços propunham não era uma isenção, mas sim uma 

dispensa. Quanto às construções em zona agrícola, esclareceu que o P.U. de Mira 

previa a construção de anexos agrícolas até 100 m2 de área de construção, nas zonas 

urbanas e, fora destas, desde que a RAN o permitisse, o que, na Praia de Mira, fruto 

da sua tipologia cadastral, não era aconselhável, pois significaria, por exemplo, nos 

Prazos Velhos e Prazos Novos, a existência de um “comboio”, pelo que, tecnicamente, 

na elaboração do plano, à data, já não era permitida a construção de anexos 

agrícolas, dentro da zona urbana e o que estava ali a ser solicitado era a possibilidade 
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de construir anexos agrícolas dentro da zona urbana, isto é, pavilhões grandes no 

casco urbano da Praia de Mira. Acrescentou que os Prazos Velhos e os Prazos 

Novos, na Praia de Mira, estavam inseridos em zona urbana, fora da RAN, mais, que 

na Praia de Mira, atualmente e desde 2007, não existia incompatibilidade de usos, em 

termos do que era espaço urbano consolidado e do que era espaço de RAN e de 

REN, à exceção do caso dos Parques de Campismo.---------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel chamou a atenção para a referência contida na página 

2 da proposta, designadamente “No que diz respeito a construção de anexos agrícolas 

salientam que os solos estão inseridos na RAN (Reserva Agrícola Nacional)”. ------------  

----- O Dr. Ângelo explicou que o que era pretendido era a autorização de anexos de 

apoio agrícola dentro do perímetro urbano e recordou que em 2007, quando o Plano 

tinha sido aprovado, para a Praia de Mira não estava prevista essa filosofia. Reafirmou 

que, na área do P.U. de Mira e do P.U. da Praia de Mira não existiam incongruências 

quanto aos solos urbanos e em áreas de RAN e REN, com as exceções que já tinha 

referido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----   O Sr. Vereador Nelson disse que, relativamente à participação dos cidadãos e à 

questão levantada pelo Sr. Vereador Dr. Miguel Grego da solução não ter sido vertida 

na proposta inicial dos técnicos, o Sr. Vereador Miguel que tinha trabalhado naquela 

área, enquanto responsável pelo pelouro, sabia muito bem porque é que isso 

acontecia, até porque os planos eram submetidos à discussão pública dos cidadãos, 

exatamente para serem recebidos contributos e, por vezes, fruto da experiência, aquilo 

que não era visto em determinado momento, acabava muitas vezes por ser visto, por 

força das circunstâncias e a verdade era que os técnicos sempre tinham defendido 

que no casco urbano da Praia de Mira era muito difícil, mesmo onde existiam 

garagens, movimentar veículos, dada a exiguidade das ruas, assim como na zonas 

dos Prazos a qual não era muito favorável à harmonia urbana, dada a sua dimensão e 

a existência de terrenos estremamente estreitos e se se pretendia um urbanismo 

harmonioso, ele teria que ser imposto, por força dos regulamentos. Não era por acaso 

que se assistia a alguns exemplos, no País e também um pouco por todo o Mundo, a 

situações em que a arquitetura, por si só, gerava turismo, por isso era aconselhável 

algum cuidado porque essa harmonia podia valorizar o espaço, enquanto que o 
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contrário não atraía ninguém, para além de também não ser agradável para quem lá 

vivia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Dr. Ângelo acrescentou ainda um esclarecimento, no sentido de salientar que 

existia uma baliza dos termos de referência, tal como estava contido na informação 

dos serviços, cujo extrato passou a ler: “No que diz respeito a possibilidade de 

construção de anexos agrícolas em zonas urbanas, esta não se enquadra nos termos 

de referência, uma vez que como premissa do desenvolvimento do aglomerado da 

Praia de Mira, encontra-se o vetor do turismo, onde a criação de anexos agrícolas, não 

se afigura como benéfica. Para além do referido a dimensão das parcelas cadastrais 

da Praia de Mira, nomeadamente na sua área classificada como urbana não enquadra 

nem justifica a criação de anexos agrícolas tal como são entendidos nos restantes 

instrumentos de gestão territorial do município.” ----------------------------------------------------            

---------------------------- DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-------------------------- 
----- REDUÇÃO DA TAXA DO IMI A FAMÍLIAS COM DEPENDENTES ---------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 44/2015, 
do Sr. Presidente da Câmara, de 19 de fevereiro de 2015, no sentido de ser submetida 

à aprovação do Órgão Deliberativo do Município, nos termos do disposto na alínea 

ccc) do n.º 1 do art.º 33.º, em articulação com o disposto na alínea k), do nº. 2, do artº. 

25º., ambos do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o art.º 

213.º da LEO/2015 (Lei n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro), e o n.º 13 do art.º 112.º do 

CIMI, o benefício fiscal de redução da taxa de IMI a famílias com dependentes, nos 

termos do disposto no n.º 13 do art.º 112.º do CIMI, fixando-se as taxas de redução no 

montante máximo fixado na disposição legal referida;---------------------------------------------  

-----  Mais foi deliberado aprovar o acesso à redução da taxa de IMI a famílias com 

dependentes, limitado aos agregados familiares que tenham um rendimento médio 

mensal per capita não superior ao valor do Indexante de Apoios Sociais (419,22 

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

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

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE 

BEBIDAS “DUNA BAR” SITO NA AVENIDA ARRAIS BATISTA CERA, ÁREA DO DOMÍNIO 

PÚBLICO MARÍTIMO, LOCALIDADE E FREGUESIA DA PRAIA DE MIRA -----------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 45/2015, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 23 de fevereiro de 2015, no sentido do deferimento 

do pedido de alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento de 

bebidas denominado “Duna Bar” sito na Avenida Arrais Batista Cera, área do domínio 

público marítimo, Localidade e Freguesia da Praia de Mira, para as 04.00h, na Época 

Natalícia – no período compreendido entre o dia 20 de dezembro e o dia 2 de janeiro 

inclusive; Carnaval – de sexta-feira a domingo magro e de sexta-feira a terça-feira de 

Carnaval; Páscoa – de sexta-feira santa a segunda-feira de Páscoa; verão – no 

período compreendido entre 15 de junho e 30 de setembro e vésperas de feriados, de 

acordo com o exposto no n.º 5 do artigo 13.º da 2.ª 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 que a alteração dos fundamentos que 

determinaram a autorização de alargamento do horário implica a revogação da 

autorização concedida.--------------------------------------------------------------------------------------  

----- REVISÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MIRA E A “POLIS 

LITORAL RIA DE AVEIRO – SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA RIA 

DE AVEIRO, S.A.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um três votos contra, dos Srs. 

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. Agostinho Silva, aprovar a proposta n.º 46/2014, do Sr. Presidente da 

Câmara, de 19 de fevereiro de 2015, no sentido de ser submetido à aprovação da 

Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea k), do nº. 2, do artº. 25º. do 

Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, a minuta de adenda ao protocolo 

celebrado entre o Município de Mira e a “Polis Litoral Ria de Aveiro – Sociedade para a 

Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S.A”, por meio da qual se fixa o valor 

da participação financeira do Município de Mira no dito protocolo, no montante de 
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694.149,00€ (seiscentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e nove euros), nos 

termos do disposto na alínea ccc), do nº. 1, do artº. 33º. do Anexo I, da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Presidente da Câmara explicou que, no seguimento do protocolo celebrado 

em 2010 com a Polis, havia encargos para o Município de Mira os quais, dado que 

algumas ações não tinham sido concretizadas, justificavam uma revisão do referido 

protocolo, em baixa, no que toca aos valores a pagar. --------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego interveio e disse que nunca “não pagar” tinha 

sido tão mau sinal, porquanto era sinal de obras não executadas e gostaria de saber o 

que é que não tinha sido feito. ----------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Agostinho disse que poderia votar favoravelmente a proposta, 

desde que, no mínimo, houvesse um compromisso de que o Executivo e o Sr. 

Presidente da Câmara iriam lutar para que certas obras, como a limpeza da Barrinha, 

fossem incluídas num futuro protocolo e era uma pena que se estivesse a poupar 

dinheiro por obras que não tinham sido feitas. -------------------------------------------------------  

-----  O Chefe da DOM, Engº. Rui Silva, informou que o valor total previsto para as 

obras era de cerca de quatro milhões e trezentos mil euros, cabendo ao Município de 

Mira a responsabilidade de um milhão, cento e dois mil euros. Desse valor, da 

responsabilidade do Municipio de Mira,  803.242,00 € referem-se em investimento em 

obra e 299.719,00 € em custos de estrutura e gestão da intervenção. Das obras 

protocoladas, 1.330.902,00 € não são financiadas pelo Município de Mira. -----------------   

----- Elencou, depois, algumas acções financiadas pelo Municipio de Mira, tais como: 

Preservação e requalificação dos valores naturais -  Barrinha e Lagoa de Mira e Lago 

do Mar incluindo Passeio Marginal da Barrinha, cujo Investimento inicial previsto era 

de 1255.200,00 € e o valor final da obra de 1140.497,00 €, sendo a parte financiada 

pelo Municipio de 308.961,00 €, justificando a diferença pelo facto do valor inicial ser 

reportado ao preço base do concurso público e o valor final ser o da proposta 

vencedora; Ação de  Reordenamento e Valorização da Actividade Piscatória – Núcleos 

Piscatórios Marítimos, cuja obra não foi executada, em que o investimento total 

previsto era 364.642,00 €; Valorização de Recursos como factor de competitividade 

económica e social - RA10 - Praia de Mira – Praia Poço da Cruz – Praia de Mira 
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Barrinha – Praia de Mira sul, obra também não executada, tendo sido apenas 

executado o projeto, em que o investimento total previsto era 358.273,00 €, o valor 

final de abra correspondia a 113.775,00 € e o valor financiado pelo Municipio de 

13.209,00 € e que não iria ser pago; a criação de via clicável como forma de vivência - 

Via clicável Mira, com Investimento total previsto – 126.000,00 €, obra ainda em 

execução e com financiamento do Município de  37.800,00 €; a Frente Ribeirinha de 

Mira - Passeio Marginal da Barrinha - Requalificação do Cais do Areão, com 

investimento total previsto – 699.000,00 €, apenas tinha sido executado o projecto, 

competindo ao Municipio o valor de 5.347,00 €; Informação e promoção territorial – 

Plano de Marketing Territorial (obra não executada), com  investimento total previsto – 

45.455,00 € e Valor final de obra: 45.455,00€ - financiado pelo Município 9.130,00 €; 

Informação e promoção territorial – Plano de Circuito de Valores Ambientais 

BirdWatching Mira - Investimento total previsto – 121.538,00 € - Valor Final de Obra: 

121.538,00 €, financiado pelo Municipio 47.036,00 €; Beneficiação de estruturas de 

apoio às actividades de recreio náutico – Clube Náutico da Praia de Mira,  

Investimento total previsto – 63.000,00 € - Valor Final de Obra: 0€  - Financiado pelo 

Municipio 0€ (hangar do Clube Náutico executado com apoio de outro programa). ------  

-----  O Sr. Vereador Dr. Miguel interveio e começou por afirmar que tinha havido um 

aproveitamento da mudança de Executivo, desde logo por que tinha sido combinado 

numa reunião em que tinha estado presente com o Engº. Rui e o Dr. Ângelo que, uma 

vez que  tinham sido feitos pela Câmara Municipal, os armazéns de apoio à pesca, 

esse dinheiro seria reconvertido para executar a estrada do Lago do Mar, havendo até 

a intenção de aproveitar a verba excedente para beneficiação do parque de 

estacionamento junto ao campo do Touring. Quanto às frentes de praia, disse que 

também não estava feita a recuperação dos passadiços conforme previsto, na via 

ciclável estava a ser feita qualquer coisa, quanto ao cais do Areão era uma tristeza 

que o projeto que contemplava a execução e uma coisa semelhante ao “Sítio do 

Cartaxo” e uma ponte não tivesse sido feito, até porque o dinheiro, pelos vistos não 

faltava. Lamentou também que não fosse feito um ancoradouro na Barrinha, cujo 

projeto estava feito, faltava apenas executar. Disse que não fazia sentido aceitar “de 

mão beijada” aquela alteração ao protocolo, a sua posição era no sentido de exigir que 
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as obras que tinham sido protocolodas fossem executadas. Mais, disse que o Sr. 

Presidente podia contar com o seu voto contra, para lhe dar força a não aceitar a 

alteração ao protocolo e exigir o cumprimento do inicialmente acordado. -------------------  

-----  O Sr. Presidente disse que a vigência do protocolo se reportava a 30 de junho de 

2013 e que estava a começar a ser discutido o Polis II, havendo intenção da Câmara 

Municipal de participar no mesmo. Quanto à exigência para execução das obras em 

falta, disse que não era viável, no âmbito do presente quadro comunitário, fazer essa 

exigência à Polis da Ria de Aveiro. Lembrou ainda que se tinha conseguido a 

execução da obra de requalificação do Canal de Mira e das Portas de Água, sem 

qualquer comparticipação do Município e pensava que a atitude a tomar seria 

posicionar bem o Município, com alguns daqueles projetos, no próximo programa 

Polis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à obra de intervenção na Barrinha, o Sr. Presidente disse que tem feito 

um grande esforço no sentido de integrar a mesma no próximo quadro comunitário e 

nas ações que forem consideradas no Polis II, tentando que a sua limpeza possa ser 

efetuada de modo autónomo, para uma mais fácil agilização. ----------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. Agostinho Silva interveio e disse que era preocupante o facto 

de “alguém” não ter cumprido o protocolo e era com sabor amargo que via que não 

havia saída de verbas da Autarquia, mas as obras ficavam por realizar, tais como no 

Cais do Areão e no Clube Náutico, este um excelente representante do Concelho de 

Mira, desde logo pelos prémios que tem conseguido no âmbito da prática de remo e, 

por isso, merecia toda a consideração. Quanto à limpeza da Barrinha, disse que a 

mesma era urgente, caso contrário, aquele lago transformar-se-ia, naturalmente, num 

pântano, dentro de um futuro não muito longínquo, pelo que era uma obra prioritária. 

Realçou positivamente a limpeza que estava a ser levada a efeito nas valas do 

concelho e reforçou que era importante que o Sr. Presidente se empenhasse ao 

máximo e exigisse que tais obras viessem a ser inseridas no próximo programa Polis.-  

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego disse que iriam ser fechadas as contas com a 

Polis, mas não via ali quanto é que a Polis iria pagar pela execução da ponte na Barra. 

Mais, devia ser exigida também a execução de um ancoradouro  e referiu também que 

havia muitos projetos feitos e pagos pelo Município que não iriam sair do armário e as 
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obras não seriam feitas. Destacou a obra feita no Bico das Flores, disse que era uma 

obra muito importante e opinou que, pessoalmente, não retirava a intervenção da 

Barrinha do Polis 2, ou seja, do estudo global da dinâmica da ria, melhor seria que aí 

estivesse inserida essa obra.------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao prazo de vigência do protocolo, a que o Sr. Presidente tinha feito 

referência, lembrou que o anterior Executivo tinha chamado a atenção dos 

responsáveis, aquando da suspensão do programa Polis, por motivos políticos, mas 

não lhes tinham dado ouvidos, o que tinha dado aso a que, no caso de Mira, metade 

das obras do Polis não tivessem sido executadas. -------------------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Nelson disse que, relativamente ao problema da Barrinha, em 

mandato autárquico anterior, tinha sido feito um estudo de impacto ambiental pela 

“Hidroprojecto” e depois, durante 8 ou 10 anos, nada tinha sido feito e esperava que 

não voltasse a acontecer o mesmo, isto é, eram feitos estudos após estudos e, na 

prática, nada era feito e a Barrinha ía desaparecendo.--------------------------------------------  

-----  Quanto ao protocolo com a Polis, disse que achava interessante que, quando 

estava executado, o mérito era de alguém e quando não estava executado a culpa era 

do Executivo que tinha tomado posse em outubro de 2013, mas tudo o que tinha sido 

feito no âmbito do Polis, tinha sido executado após a entrada em funções do atual 

Executivo, havendo daí algumas ilações a tirar. -----------------------------------------------------  

----- Clarificou ainda que, no que diz respeito à intervenção levada a efeito no Canal de 

Mira e nas Portas de Água, não tinha havido qualquer comparticipação do Município, 

porquanto as obras tinham sido financiadas na totalidade.---------------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel disse que o promotor do estudo feito pela “Hidroprojeto” 

tinha sido a CCDR-Centro, que não o tinha validado e não o tinha executado, por ter 

entendido que não era um bom estudo e entretanto não se tinha feito nada porque só 

era possível fazer um novo estudo passados 10 anos.--------------------------------------------  

----- Refutou que tivesse sido dito pelo Sr. Vereador Nelson que todas as obras tinham 

sido feitas na vigência do atual Executivo e lembrou que anteriormente os concursos 

abertos não tinham tido sequência, por terem sido suspensos pelo Poder Central. Mais 

lembrou que, para que qualquer obra surjisse no terreno, eram necessários anos de 

trabalho antecedente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Terminou a reiterar que o Sr. Presidente devia contestar a revisão do protocolo 

com a Polis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  O Sr. Vereador Nelson disse que concordava com a opinião do Sr. Vereador Dr. 

Miguel Grego, no sentido de que, qualquer obra para surgir no terreno tinha anos de 

trabalho que não era visível. Mais disse que o Programa Polis continha projetos que já 

estavam previstos no progama “Unir@ria” e no âmbito do qual tinha tido oportunidade 

de trabalhar, por fazer parte do Executivo na altura. -----------------------------------------------  

----- Disse que desconhecia que projetos tinham sido suspensos pelo Poder Central e 

se tinham sido apenas projetos do Concelho de Mira, mas uma coisa podia afirmar, é 

que não tinha sido, seguramente, a pedido do atual Executivo. --------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. Agostinho disse que o que mais lhe importava era que as 

obras fossem executadas, fosse por quem fosse, para que o Concelho, de uma vez 

por todas, desse um passo em frente. Mais criticou o facto de não haver consonância 

entre o Poder Central e o Poder Local, em função da cor política de cada um, 

porquanto deveria haver continuidade das obras, independentemente da mudança de 

cores políticas, sendo um caso de referência positiva as obras do Campo de Tiro de 

Mira, ao contrário de várias referências negativas de desperdícios de verbas, ao nível 

das Autarquias, por divergências de cores políticas, o que, para si, era inconcebível e, 

um dia, teriam que responder perante os cidadãos por tais acontecimentos.---------------  

----- O Sr. Presidente insistiu que o momento era de encerramento de contas e que, 

oportunamente, no âmbito do novo programa que iria surgir, tentar-se ía enquadrar as 

obras julgadas necessárias e que estavam por realizar. ------------------------------------------    

----------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS ----------------------------------  
----- APROVAÇÃO DO PROJETO DE VEDAÇÃO DO TERRENO DA JUNTA DE FREGUESIA DA 

PRAIA DE MIRA E CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO---------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a  proposta nº. 47/2015, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 23 de fevereiro de 2015, no sentido da aprovação, ao 

abrigo das competências materiais dispostas na alínea f), do artº. 33º. da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro,  do projeto de vedação de terreno da Junta de Freguesia 

da Praia de Mira e construção de telheiro, o qual se encontra anexo à presente ata e 

dela fica a fazer parte integrante. ------------------------------------------------------------------------  
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---------------------DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO-----------------------  
----- ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO A MUNÍCIPE CARENCIADO (PROCº. Nº. 32/2007)--  

----- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a  proposta nº. 48/2015, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 18 de fevereiro de 2015, no sentido da atribuição de um 

apoio eventual, no valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros) para subsistência, ao 

abrigo do disposto no nº. 6, do artº. 1º. e artº. 7º. do Regulamento de Apoio a Estratos 

Sociais Desfavorecidos, sendo este apoio pertinente para a melhoria da qualidade de 

vida do agregado familiar de munícipe carenciado, a que se reporta o procº. nº. 

32/2007, ao abrigo do disposto na alínea v), do nº. 1, do artº. 33º. do Anexo I, da Lei 

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

----- QUEIMA DAS FITAS 2015 – ESPAÇO PUBLICITÁRIO NAS BROCHURAS DOS CURSOS 

SUPERIORES ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 49/2015, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de fevereiro de 2015, no sentido  da autorização, 

ao abrigo das disposições previstas nas alíneas o), t), u) e ff), do nº. 1, do artº. 33º. do 

Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, para inclusão de publicidade em ¼ de 

página pelo valor de 50,00€ (cinquenta euros), nas brochuras dos cursos frequentados 

por alunos do Concelho de Mira, que apresentem os seus pedidos à Autarquia, 

devendo os mesmos remeter a esta Câmara Municipal um exemplar da respetiva 

brochura de curso. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL A ASSOCIAÇÕES/COLETIVIDADES DO CONCELHO ---  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 50/2015, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de fevereiro de 2015, no sentido da atribuição de 

subsídios a associações/coletividades do Concelho, ao abrigo do disposto nas alíneas 

o) e u), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.-------  

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

----- “ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL A ASSOCIAÇÕES/COLETIVIDADES DO 

CONCELHO----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Tendo em conta que, na reunião do Executivo de 13 de novembro de 2014, foram 

aprovados as normas e procedimentos, relativos à atribuição de subsídios às 

Associações/Coletividades, com um montante global de 80.000,00€, repartido em 
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24.000,00€ para Associações Culturais/Recreativas e 56.000,00€ para as Associações 

Desportivas, dentro destas a distribuição contempla os seguintes itens:---------------------  

----- Distribuição dos Subsídios anuais por categoria ----------------------------------------------  

----- Foram consideradas, para efeito da aplicação das normas, as Associações 

Culturais, Recreativas e Ambientais e as Associações Desportivas. --------------------------  

----- 1.Os subsídios a Associações Musicais, Culturais, Recreativas e Ambientais, para 

despesas correntes, serão distribuídas percentualmente e monetariamente da 

seguinte forma:------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 1.1.Atividades artísticas e dinamização cultural, da comunidade de carater regular, 

no âmbito da música, dança, folclore federado (e em processo de federação) e teatro – 

45% do total da verba a distribuir. -----------------------------------------------------------------------  

----- a)Cada agente que apresente a componente de formação como fazendo parte 

das suas atividades, bem como aqueles que comprovadamente mantenham uma 

atividade regular serão majorados em 50 %; ---------------------------------------------------------  

----- 1.2.Folclore não federado e escutismo – 5% do total da verba a distribuir;------------  

----- 1.3. Eventos Culturais/Recreativos, Atividades de Preservação do Património 

Cultural e Etnográfico – 20% do total da verba a distribuir;---------------------------------------  

----- a) O apoio a conceder será analisado caso a caso de acordo com a sua 

qualidade, dimensão e envolvimento de participantes e espetadores;------------------------  

----- 1.4.Colaboração em eventos/iniciativas organizadas pela Autarquia – 20% do total 

da verba a distribuir. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- a) As Associações que tenham entre: ------------------------------------------------------------  

----- i. 2 Eventos – 4 eventos; -----------------------------------------------------------------------------  

----- ii. 5 Eventos – 7 eventos: serão majoradas em 100%;---------------------------------------  

----- iii. Mais de 7 eventos: serão majoradas em 200%; -------------------------------------------  

----- 1.5. Encargos e instalações Próprias – 10% do total da verba a distribuir. ------------  

----- 2. Os subsídios a Associações Desportivas, para despesas correntes, serão 

distribuídas da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------  

----- 2.1 Número de atletas federados em competição e/ou formação por Associação – 

50% da verba total a distribuir.----------------------------------------------------------------------------   
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----- a) As Associações que promovam a formação federada em desportos coletivos, 

serão majoradas em 50%; ---------------------------------------------------------------------------------  

----- b) As Associações que promovam a formação federada em desportos individuais, 

serão majoradas em 100%;--------------------------------------------------------------------------------  

----- 2.2.Número de atletas não federados, na prática desportiva/lazer e/ou formação 

por Associação – 10% do total da verba a distribuir; -----------------------------------------------  

----- 2.3. Representatividade Concelhia e mérito – 10% do total da verba a distribuir; ---  

----- a) Participação em Campeonatos Regionais: serão majoradas em 100%; ------------  

----- b) Participação em Campeonatos Nacionais: serão majoradas em 200%; ------------  

----- c) Campeão Regional: serão majoradas em 2x participação em campeonatos 

regionais;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- d) Campeão Nacional: serão majoradas em 2x participação em campeonatos 

nacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 2.4.Eventos desportivos que promovam a prática do desporto – 10% do total da 

verba a distribuir;----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- a) O apoio a conceder será analisado caso a caso de acordo com a sua 

qualidade, dimensão e envolvimento de participantes e espetadores;------------------------  

----- 2.5. Colaboração em eventos/iniciativas organizadas pela Câmara – 10% do total 

da verba a distribuir; -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- a) As Associações que tenham entre: ------------------------------------------------------------  

----- i. 2 Eventos – 4 eventos; -----------------------------------------------------------------------------  

----- ii. 5 Eventos – 7 eventos: serão majoradas em 100%;---------------------------------------  

----- iii. Mais de 7 eventos: serão majoradas em 200%; -------------------------------------------  

----- 2.6. Encargos e instalações Próprias – 10% do total da verba a distribuir. ------------  

----- Pelo exposto, propõe-se que a Câmara delibere favoravelmente: -----------------------  

----- A aprovação da proposta de atribuição de subsídios a Associações/Coletividades 

do Concelho, conforme tabela em anexo, ao abrigo das disposições previstas na 

alínea o) e u), do n.º 1, do artigo 33.º, do anexo I, da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSOCIAÇÕES Cults, Rcrtvos e 
Ambient Desportivas TOTAL 

Secções TOTAL 
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Allegr'ARTE 43,64 € 0,00 € 43,64 € 
1 

União de Músicos de Mira 2.044,83 € 0,00 € 2.044,83 € 
2.088,47 € 

Assoc. Cicloturista do Cabeço de Mira 0,00 € 933,33 € 933,33 € 

BTT 0,00 € 2.306,57 € 2.306,57 € 

Desportos motorizados 0,00 € 895,12 € 895,12 € 
2 

Pesca 0,00 € 346,14 € 346,14 € 

4.481,16 € 

3 Assoc. Cultural, Desportiva e Recreat. 
"Os Unidos" Carapelhos 160,71 € 0,00 € 160,71 € 160,71 € 

Assoc. Cultural e Desportiva de 
Lentisqueira 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Teatro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 

Grupo Coral Infantil 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 

Assoc. Cultural e Recreativa de Seixo de 
Mira 509,80 € 560,00 € 1.069,80 € 

Teatro 2.531,00 € 0,00 € 2.531,00 € 
Folclore - Rancho Folclórico "Flores 

Vivas" de Seixo de Mira 160,00 € 0,00 € 160,00 € 

Escola de Música 780,86 € 0,00 € 780,86 € 

Futsal 0,00 € 1.862,80 € 1.862,80 € 

Ginástica 0,00 € 275,59 € 275,59 € 

5 

BTT 0,00 € 776,06 € 776,06 € 

7.456,11 € 

6 Assoc. de Caçadores de Mira 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Assoc. Desportiva de de Mira 0,00 € 373,33 € 373,33 € 

Patinagem 0,00 € 4.154,93 € 4.154,93 € 7 

Hoquei 0,00 € 1.716,97 € 1.716,97 € 

6.245,23 € 

8 Assoc. de Melhoramentos e Cultura de 
Carromeu 482,13 € 0,00 € 482,13 € 482,13 € 

9 Assoc. de Pesca Desportiva Anzóis de S. 
Bento 0,00 € 653,33 € 653,33 € 653,33 € 

Assoc. de Pesca Desportiva de Praia de 
Mira 117,07 € 818,69 € 935,76 € 

Amigos da Terra e do Mar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 

Marcha 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

935,76 € 

Assoc. Desportiva Ala-Arriba 0,00 € 560,00 € 560,00 € 

Petizes 0,00 € 610,71 € 610,71 € 

Traquinas 0,00 € 551,18 € 551,18 € 

Benjamins 0,00 € 1.260,59 € 1.260,59 € 

Infantis 0,00 € 1.260,59 € 1.260,59 € 

Iniciados 0,00 € 1.563,29 € 1.563,29 € 

11 

Veteranos 0,00 € 220,47 € 220,47 € 

6.026,83 € 

12 Assoc. dos Amigos dos Animais - Abrigo 
de Carinho 160,71 € 0,00 € 160,71 € 160,71 € 

13 Assoc. dos Amigos dos Moinhos e Amb. 
da Região da Gândara 629,00 € 0,00 € 629,00 € 629,00 € 

14 Associação dos Caretos da Lagoa 117,07 € 0,00 € 117,07 € 117,07 € 

15 Assoc. Sócio Cultural da Valeirinha 0,00 € 3.099,13 € 3.099,13 € 3.099,13 € 
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16 Assoc. Sócio-Cultural, Desportiva e 
Recreativa de Colmeal 365,06 € 0,00 € 365,06 € 365,06 € 

Assoc. Sócio-cultural, Desportiva e 
Recreativa de Leitões 394,86 € 560,00 € 954,86 € 

BTT 0,00 € 88,19 € 88,19 € 17 

Ginástica 0,00 € 165,35 € 165,35 € 

1.208,40 € 

Assoc. Tempokupa 204,35 € 0,00 € 204,35 € 

Danças de salão 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 

Marchas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

204,35 € 

19 Casa do Benfica em Mira 0,00 € 373,33 € 373,33 € 373,33 € 

20 Casa Futebol Clube do Porto 0,00 € 746,67 € 746,67 € 746,67 € 
Centro Cultural e Recreativo da Praia 
de Mira 277,78 € 0,00 € 277,78 € 

Grupo Dança "Zuas"  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Teatro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
21 

Atletismo 0,00 € 280,00 € 280,00 € 

557,78 € 

22 Centro Popular de Trabalhadores de 
Ermida 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

23 Clube de Aeromodelismo "Asas de 
Mira" 0,00 € 440,94 € 440,94 € 440,94 € 

Clube Domus Nostra 351,22 € 933,33 € 1.284,55 € 

Fados "Aldeia Velha" 116,76 € 0,00 € 116,76 € 

Futsal - Escolinhas 0,00 € 330,71 € 330,71 € 

Futsal - Infantis 0,00 € 1.185,25 € 1.185,25 € 

Futsal - Iniciados 0,00 € 1.185,25 € 1.185,25 € 

Futsal - Juvenis 0,00 € 1.185,25 € 1.185,25 € 

Futsal - Séniores 0,00 € 1.407,23 € 1.407,23 € 

Karaté 0,00 € 3.304,17 € 3.304,17 € 

Nostromotor 0,00 € 840,00 € 840,00 € 

24 

Ginástica Ritmica 0,00 € 756,76 € 756,76 € 

11.595,93 € 

Clube Náutico da Praia de Mira 0,00 € 1.306,67 € 1.306,67 € 

Remo 0,00 € 3.592,90 € 3.592,90 € 

Ginástica 0,00 € 99,21 € 99,21 € 

Musculação 0,00 € 121,26 € 121,26 € 

Aeromodilismo 0,00 € 187,40 € 187,40 € 

25 

Fite Surf 0,00 € 99,21 € 99,21 € 

5.406,65 € 

26 Clube Recreativo de Pesca de Mira 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

27 Com. de Gestão do Parque Varandas de 
São Bento 291,62 € 0,00 € 291,62 € 291,62 € 

28 Com. de Melhoramentos de Barra de 
Mira 160,71 € 0,00 € 160,71 € 160,71 € 

29 Com. de Melhoramentos de Cavadas 130,91 € 0,00 € 130,91 € 130,91 € 

30 Com. de Melhoramentos de Praia de 
Mira 160,71 € 0,00 € 160,71 € 160,71 € 

31 Com. de Melhoramentos Cultural e 
Recreativa de Ramalheiro 160,71 € 549,71 € 710,42 € 710,42 € 

32 Com. de Melhoramentos de Casal São 
Tomé 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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33 Confraria Nabos e Companhia 833,35 € 0,00 € 833,35 € 833,35 € 

34 Corpo Nacional de Escutas do Seixo - 
Agr 731  880,33 € 0,00 € 880,33 € 880,33 € 

35 Corpo Nacional de Escutas de Mira - 
Agr 1231 715,22 € 0,00 € 715,22 € 715,22 € 

36 Filarmónica Ressurreição de Mira 3.586,84 € 0,00 € 3.586,84 € 3.586,84 € 

37 Grupo Coral de Mira 1.129,60 € 0,00 € 1.129,60 € 1.129,60 € 

38 Grupo Folclórico da Casa do Povo de 
Mira 1.246,67 € 0,00 € 1.246,67 € 1.246,67 € 

39 Grupo Folclórico de Portomar 1.752,93 € 0,00 € 1.752,93 € 1.752,93 € 

40 Grupo Folclórico "Poço da Cruz" 1.173,23 € 0,00 € 1.173,23 € 1.173,23 € 

41 Grupo Folclórico Varandinhas de São 
Bento 482,86 € 0,00 € 482,86 € 482,86 € 

42 Grupo Motard Montar para Viver 
"Terras de Mira" 452,33 € 0,00 € 452,33 € 452,33 € 

Lagonense Futebol Clube 130,91 € 933,33 € 1.064,24 € 

Combate Urbano 0,00 € 1.809,49 € 1.809,49 € 

Ginástica 0,00 € 242,52 € 242,52 € 

Caretos 351,22 € 0,00 € 351,22 € 

43 

Marchas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.467,47 € 

44 Liga de Melhoramentos de Corticeiro de 
Baixo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

45 Movimento - Juventude Cristã de 
Portomar 401,42 € 0,00 € 401,42 € 401,42 € 

46 Opus Incertum 117,07 € 0,00 € 117,07 € 117,07 € 

Touring Club Praia de Mira 0,00 € 560,00 € 560,00 € 

Juvenis 0,00 € 2.320,05 € 2.320,05 € 

Seniores 0,00 € 1.462,39 € 1.462,39 € 
47 

Veteranos 0,00 € 165,35 € 165,35 € 

4.507,79 € 

União Desportiva da Prêsa 277,47 € 560,00 € 837,47 € 

Gaiteiros 117,07 € 0,00 € 117,07 € 48 

Ginástica 0,00 € 132,28 € 132,28 € 

1.086,82 € 

IPSS 

CERCIMIRA - IPSS 0,00 € 1.020,44 € 1.020,44 € 

Futsal 0,00 € 929,50 € 929,50 € 

Remo 0,00 € 974,25 € 974,25 € 

Bocia 0,00 € 220,47 € 220,47 € 

1 

Natação 0,00 € 132,28 € 132,28 € 

3.276,94 € 

  TOTAL: 24.000,00 € 56.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 

 

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel Grego questionou a que ano se reportava a atribuição 

dos subsídios. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara respondeu que se reportava ao ano de 2014. ----------  
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----- O Sr. Vereador Dr. Miguel disse que não conseguia perceber de onde advinham 

certos montantes e alguns tornavam-se alvo de posssível má interpretação e ficava 

algo apreensivo ao olhar para alguns números constantes da tabela. ------------------------  

-----  Afirmou que não era devidamente valorizada a existência de instalações próprias 

e eram fortemente beneficiadas as associações que utilizavam instalações do 

Município. Como exemplo, deu o caso de uma associação que possua um pavilhão 

próprio, em que gastará mais num único mês, em eletricidade, do que o subsídio que 

lhe era atribuído, para um ano, para uma equipa federada, pelo que as associações 

que não usavam instalações próprias tinham, logo à partida, uma vantagem superior. -  

----- Disse também que a aplicação dos critérios, tal como estava, causava uma 

injustiça, pois, imaginando que no caso de haver menos associações meramente 

recreativas, que entregavam planos de atividades, o facto de serem menos a entregar  

planos, significava que a verba que lhes estava destinada, como era percentual, dar-

lhes-ía mais dinheiro do que àquelas que não eram meramente recreativas e 

possuíam prática desportiva ou outra, regular e sistemática. Por exemplo, imaginando 

que só dez associações desportivas entregavam planos de atividades e se 

comprometiam a participar no torneio de S. Tomé, como eram apenas 10 e a verba 

total era de 5.000,00€, cabia a cada uma 500,00€, se fossem trinta associações já 

caberia menos a cada uma, dado que era percentual. Este ano, uma associação que 

não tivesse desporto federado, teria uma verba que seria cerca de ¼ ou mais, quase 

1/3 de uma outra que praticava desporto federado o ano inteiro, o que era injusto, 

embora derivasse da aplicação dos critérios definidos e aprovados. Disse que este era 

um dos erros já diagnosticado anteriormente e que só se corrigia com a atribuição de 

verbas fixas.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente disse que aceitava todas as sugestões e o que se pretendia era 

ser rigoroso e o mais justo possível na atribuição daqueles apoios. Obviamente que o 

Sr. Vereador Dr. Miguel dispunha de uma grande experiência, uma vez que, enquanto 

Vereador em exercício, tinha tido a seu cargo aquele pelouro e aceitava que fizesse 

sugestões e podiam também ser introduzidos mecanismos de correção. Mais disse 

que havia uma majoração para as associações que tinham atletas federados, no 
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entanto estava recetivo a introduzir alterações, porquanto o que se pretendia era que a 

atribuição dos subsídios às associações fosse o mais correta e o mais justa possível. -  

-----  O Sr. Vereador Dr. Miguel perguntou se tinha sido solicitado às associações a 

apresentação do comprovativo da inscrição dos respetivos atletas federados. ------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara respondeu afirmativamente.----------------------------------  

----- O Sr. Vereador Dr. Miguel disse que constatava a existência de uma  modalidade, 

que não era modalidade nenhuma e que não tinha filiação, que tinha uma verba 

atribuída que, garantidamente, estava considerada como equipa federada, pese 

embora isso não fosse culpa da Câmara Municipal. -----------------------------------------------  

----- CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE A PROGESTUR E A CÂMARA MUNICIPAL DE 

MIRA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 51/2015, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de fevereiro de 2015, no sentido da aprovação da 

minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Mira e a “Associação Progestur”, 

ao abrigo do disposto na alínea u), conjugada com a alínea t) e a alínea zz), do nº. 1, 

do artº. 33º., do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, a qual se encontra 

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

----- O referido protocolo tem como objetivo a promoção e contribuição para o 

desenvolvimento do turismo regional, preservando e divulgando as manifestações e 

vivências populares, como elemento diferenciador e de excelência na potencialização 

de novas dinâmicas culturais e económicas, criando iniciativas com finalidade em 

exposições, mostras, publicações editoriais, etc.----------------------------------------------------  

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

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

encerrada a reunião, sendo 11:40 horas, tendo sido aprovada, por unanimidade, a 

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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_______________________________________________ 

 (Presidente: Raul José Rei Soares de Almeida, Dr.) 

 

______________________________________________ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


