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----- Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e treze, nesta Vila de 

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

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

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

Reverendo, Luis Filipe Cruz Barreto e Prof. Saul dos Santos Rico. Presentes também os 

chefes da Divisão Administrativa e Financeira, Drª. Carmen da Conceição Santos, da 

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

Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, Dr. Ângelo Manuel Morais 

Lopes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

do Sr. Presidente da Câmara, Dr. João Maria Ribeiro Reigota e do Sr. Vereador Dr. Luis 

Miguel dos Santos Grego. ------------------------------------------------------------------------- 

----- FINANÇAS MUNICIPAIS: --------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o resumo diário da tesouraria n.º 60, de vinte e sete de março corrente, 

com um saldo orçamental de 264.369,50 € (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e 

sessenta e nove euros e cinquenta centimos). -------------------------------------------------- 

----- APROVAÇÃO DAS ATAS DE 10 E 24  DE JANEIRO DE 2013: ------------------------------------  

----- Foram postas à aprovação as atas das reuniões ordinárias realizadas em 10 e 24 de 

janeiro de 2013, tendo sido dispensada a sua leitura, pelo facto dos respetivos textos 

terem sido disponibilizados na plataforma “Arquivo” em 25 de março de 2013.----------- 

ATA N.º 6/2013 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA, 

REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO 

DE 2013: --------------------------------------
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-----As referidas atas foram ambas aprovadas por maioria, com uma abstenção do Sr. 

Vereador João Evangelista Rocha de Almeida. ------------------------------------------------- 

-----O Sr. Vereador Luis Filipe Barreto, fez referência ao facto das atas estarem a ser 

postas à aprovação muito tardiamente, o que prejudicava a análise dos respetivos textos 

e tornava difícil aos Vereadores terem presentes na sua memória as intervenções 

ocorridas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Interveio o Sr. Vereador Filipe Barreto para se reportar à necessidade de 

intervenção na Rua Nova do Salão, em Mira, a qual se encontra com o piso muito 

degradado a carecer de reparação urgente, mais ainda por ser uma artéria do centro da 

Vila. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Vereador Prof. Saul Rico esclareceu que o maior problema daquela rua e de 

outras (caso da rua que liga o Areal ao Matadouro e da rua que liga a Escola Secundária 

à Lagoa) era a falta de drenagem das águas, pelo que sempre que ali se fazia uma 

reparação ela era pouco duradoura, porquanto as águas pluviais não tinham escoamento. 

Mais disse que a Câmara Municipal estava atenta e preocupada em resolver 

definitivamente o problema. ---------------------------------------------------------------------- 

----- O Sr. Vereador Filipe Barreto alertou ainda para a Rua do Salão, a qual também 

carecia de intervenção, designadamente ao nível das tampas de saneamento que se 

encontravam tapadas. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Sr. Vereador Prof. Saul explicou ainda que todas as estradas onde tinha  havido 

intervenção a nível de execução de saneamento, estavam mais degradadas, na sequência 

do abatimento das terras, por falta da devida compactação dos terrenos, aquando da 

execução dos trabalhos e algumas vezes também por deficiente alcatroamento. ----------- 

----- O chefe da DOM, Engº. Rui Silva também explicou que a degradação das referidas 

estradas ficava a dever-se em grande parte à anormal quantidade de chuvas que se tinha 

verificado este ano e, por mais que o isolamento estivesse bem feito e por melhor que 

fosse o alcatrão, a quantidade de humidade era tanta que acabava por chegar às 

fundações. Salientou ainda que, inicialmente, as referidas estradas eram vias de pouco 
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movimento e, por isso, se aguentavam mais tempo em bom estado, no entanto, 

presentemente, eram vias de muito mais movimento e as fundações não eram adequadas 

ao tráfego que por ali passava. Quanto à Rua Nova do Salão, disse que tinha sido levada 

a efeito uma intervenção recente, com aplicação de tout-venant com cimento, o que iria 

já servir de base, de fundação e os buracos estavam agora mais dissimulados e logo que 

houvesse oportunidade dos serviços e o tempo permitisse, seria feita mais uma 

intervenção para atenuar o mau estado do piso.------------------------------------------------- 

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

-----MINUTA DE ADENDA AO ACORDO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE MIRA E A APMV – ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS ALDEAMENTO MIRAVILLAS --------  

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

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

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

Reverendo e Prof. Saul Rico, aprovar a proposta nº. 68/2013, do sr. Presidente da 

Câmara, de 25 de março de 2013, no sentido de ser aprovada a minuta de adenda ao 

acordo de cooperação celebrado entre o Município de Mira e a APMV – Associação de 

Proprietários Aldeamento Miravillas, nos termos da alínea b) do nº 4 do artigo 64º 

conjugado com o artigo 67º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na redacção da Lei nº 

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

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

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

----- Mais foi deliberado dar conhecimento à Assembleia, no contexto da autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais, dada aquando da aprovação do 

Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2013, nos termos do artigo 12.º do D.L. 

nº 127/2012 de 21 de junho para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 

da LCPA (*Podendo o assunto ter eventual acomodação no plano de liquidação dos 

pagamentos em atraso, cujo entendimento está dependente de parecer). -------------------- 

-----O Sr. Vereador João Evangelista Rocha de Almeida interveio e disse que todos já 

sabiam que os Vereadores da oposição eram claramente críticos relativamente áquela 
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situação, por entenderem que se tratava de um tratamento preferencial. Lembrou que 

estava definido que deveria ser constituída uma associação, da qual a Câmara Municipal 

deveria fazer parte, estando também prevista uma taxa a inserir na fatura da água, 

destinada a manutenção do espaço e como não tinha sido dado cumprimento a isso, 

manifestou-se contra a proposta apresentada. --------------------------------------------------- 

-----RESOLUÇÃO DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA “CASA DA MÚSICA” 

E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO COM A FILARMÓNICA RESSURREIÇÃO DE 

MIRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo das disposições 

previstas na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º e no artigo 67. ° da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na sua atual redação, aprovar a proposta nº. 69/2013, do sr. Presidente da 

Câmara, de 22 de março de 2013, no sentido da resolução do protocolo de cedência da 

utilização da “Casa da Música”, celebrado entre o Município de Mira e a “Filarmónica 

Ressurreição de Mira” a 25 de setembro de 2005.---------------------------------------------- 

-----Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato de comodato a celebrar com a 

Filarmónica Ressurreição de Mira, a qual se encontra anexa à presente ata e dela fica a 

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

-----SUSPENSÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE 

CAMPISMO DA JUVENTUDE DA PRAIA DE MIRA -------------------------------------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 70/2013, 

do sr. Presidente da Câmara, de 25 de março de 2013, no sentido da suspensão do 

contrato de concessão do Parque de Campismo da Juventude da Praia de Mira, uma vez 

que não foi possível à Câmara Municipal de Mira a entrega das licenças 

atempadamente, atrasando assim a abertura do parque de campismo ao público, pois a 

licença de Alvará de utilização n.º 47/2012 foi processada e autorizada no dia 9 de 

Agosto de 2012, do mesmo passo que o concessionário veio alegar que sofreu graves e 

elevadíssimos prejuízos nas obras entretanto realizadas num valor aproximado de 

€150.000.00 (cento e cinquenta mil euros), com o temporal ocorrido em 19 de Janeiro 
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do corrente ano e autorizar a prorrogação do mesmo, ao abrigo do disposto nos artigos 

297.º e 298.º do Código dos Contratos Públicos, pelos seguintes períodos:----------------- 

----- de 5 de abril de 2012 a 5 de setembro de 2012 (6 meses), e;---------------------------- 

----- de 19 de janeiro de 2013 a 19 de julho de 2013 (6 meses).------------------------------ 

----- Mais foi autorizada a prorrogação por um ano (contado do início da execução do 

contrato 19 de julho de 2013) do prazo para execução do plano de investimentos e 

execução das obras. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----Foi ainda deliberado submeter a suspensão do contrato de concessão a deliberação 

da Assembleia Municipal, a fim de obter a necessária autorização, por se tratar do órgão 

competente para a decisão de contratar. --------------------------------------------------------- 

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

CONTRATO DE CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL – TOMADA DE CONHECIMENTO ---------  

-----A Câmara Municipal tomou conhecimento, nos termos do preceituado no nº. 3 do 

artº. 65º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na atual redação, da proposta nº. 

71/2013, do Sr. Presidente da Câmara, de 25 de março de 2013, contendo anexa a 

minuta do contrato de cessão da posição contratual assumida pela empresa “M.I.M. 

Eléctrica – Electricidade e Automação, Ldª.” na empreitada de remodelação da rede de 

saneamento existente – 1ª. fase, a favor da empresa “Alferope – Logística, Ldª.” . -------- 

-----O referido contrato foi celebrado em 22 de março de 2013. ----------------------------- 

-----RATIFICAÇÃO – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS – TEMPORAL DE JANEIRO DE 

2013 – AJUSTE DIRETO À EMPRESA JOÃO MANUEL LARANJEIRO SANTOS-----------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 72/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 21 de março de 2013, no sentido de ser ratificada a 

emissão de parecer prévio favorável para a contratação de prestação de Serviços de 

Limpeza e Desobstrução de Espaços e Vias Públicas, devido ao temporal de janeiro de 

2013, no valor de 8.750,00 € (oito mil, setecentos e cinquenta euros), a acrescer de IVA, 

nos termos do nº. 5 artº. 75º. do OE de 2013, adjudicado, mediante recurso ao ajuste 
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direto à empresa “João Manuel Laranjeiro Santos”, nos termos do nº. 1, do artº. 24º. do 

Código dos Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------ 

-----Deverá ser aplicada a redução remuneratória, de acordo com o disposto no artigo 

27.º, nº. 1 da LOE 2013. -------------------------------------------------------------------------- 

-----RATIFICAÇÃO – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS – TEMPORAL DE JANEIRO DE 

2013 – AJUSTE DIRETO À EMPRESA JOSÉ MANUEL SANTOS VIEIRA-------------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 73/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 21 de março de 2013, no sentido de ser ratificada a 

emissão de parecer prévio favorável para a contratação de prestação de Serviços de 

Limpeza e Desobstrução de Espaços e Vias Públicas, devido ao temporal de janeiro de 

2013, no valor de 17.325,00 € (dezassete mil, trezentos e vinte e cinco euros), a acrescer 

de IVA, nos termos do nº. 5 artº. 75º. do OE de 2013, adjudicado, mediante recurso ao 

ajuste direto à empresa “José Manuel Santos Vieira”, nos termos do nº. 1, do artº. 24º. 

do Código dos Contratos Públicos.--------------------------------------------------------------- 

-----Deverá ser aplicada a redução remuneratória, de acordo com o disposto no artigo 

27.º, nº. 1 da LOE 2013. -------------------------------------------------------------------------- 

-----RATIFICAÇÃO DE ATO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 

DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MIRA---------------------------------------------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 74/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 25 de março de 2013, no sentido de ser ratificado, ao 

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

redação, o despacho proferido em 26 de fevereiro de 2013, relativo à atribuição de 

subsídio no montante de 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros), à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mira, destinado a fazer face à contrapartida 

nacional inerente à candidatura apresentada ao “Mais Centro – Eixo 2 – Valorização do 

Espaço Regional, Regulamento Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos 

– Ações Materiais” para aquisição de Veículo para operações de socorro de proteção 

civil, designadamente, uma Viatura Urbana de Combate a Incêndios.----------------------- 
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----- CONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATOS, EXECUTADOS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO 

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

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

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

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

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

conhecimento da proposta nº. 75/2013, do sr. Presidente da Câmara, de 25 de março de 

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

reunião do Executivo Municipal de 14 de março de 2013, em matéria da Secção de 

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

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

----- Assunto da D.A.F. não incluído na ordem do dia da reunião, analisado e 

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

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

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

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

VENCIDOS, DO FORNECEDOR MIM ELÉCTRICA, LDª. AO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, 

S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Reverendo e Prof. Saul Rico, aprovar a proposta nº. 76/2013, do Sr. Presidente da 

Câmara, de 26 de março de 2013, no sentido de ser ratificado, ao abrigo do disposto no 

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

proferido na mesma data, relativo à autorização de cedência de créditos não vencidos do 

fornecedor “M.I.M. Eléctrica, Ldª.” ao Banco Comercial Português, S.A., relativos à 

fatura nº. 3448, no valor de 7.261,66 € (sete mil, duzentos e sessenta e um euros e 

sessenta e seis cêntimos). -------------------------------------------------------------------------- 

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

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, EM MATÉRIA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO, 

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

----- A câmara municipal tomou conhecimento da proposta nº 77 /2013, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 25 de março de 2013 em cumprimento ao disposto no n.º 3, 

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

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

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

no período que medeia entre a reunião de 14 de março de 2013 e o dia 25 do corrente 

mês, bem como, dos respetivos despachos que sobre os mesmos recaíram, conforme 

relação anexa à presente ata e que dela fica a fazer parte integrante.------------------------- 

----- O Sr. Vereador Filipe Barreto reiterou as posições anteriormente tomadas pelos 

Vereadores do PSD, no sentido de que apenas tomava conhecimento do teor da listagem 

apresentada, não se pronunciando relativamente ao procedimento uma vez que o 

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

-----DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS A QUE SE REFERE O Nº. 8 DO D.L. Nº. 169/2012, DE 1 DE 

AGOSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 78/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 22 de março de 2013, no sentido da aprovação dos 

critérios a observar na avaliação da salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, 

identificados no informação dos Serviços Técnicos afetos à UGU, nos termos 

conjugados do nº. 8 com os números 6 e 7 do artº. 18º. do D.L. nº. 169/2012, de 01 de 

agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----“Na sequência da entrada em vigor do SIR – Sistema da Industria Responsável, 

aprovado pelo DL 169/2012, de 1 de agosto - SIR, torna-se necessário que a Câmara 

Municipal defina, ao abrigo do ponto 8 do artigo 18º do referido regime jurídico os 

critérios a observar na avaliação da salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental 
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para efeitos da verificação da condição referida nos números 6 e 7 também do artigo 

18º. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Assim, para a autorização da instalação de estabelecimento industrial a que se 

refere a parte 2-A e B do anexo I ao SIR, em edifício cujo alvará de utilização admita 

comercio ou serviços, conforme nº 6 do artigo 18º do SIR e para a autorização da 

instalação de estabelecimento industrial a que se refere a parte 2-A do anexo I ao SIR, 

em prédio urbano destinado à habitação, conforme nº 7 do artigo 18º do SIR, propõe-se 

a definição dos seguintes critérios: -------------------------------------------------------------- 

-----a. Não dar lugar a ruídos, fumos, resíduos ou agravar as condições de 

salubridade;----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----b. Não perturbar as condições de trânsito e de estacionamento, nomeadamente 

com operações de carga e descarga; ------------------------------------------------------------ 

-----c. Não acarretar agravados riscos de incêndio ou explosão;---------------------------- 

-----d. Não possuir dimensão ou outras características não conformes com a escala 

urbana do local; ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----e. O exercício da atividade industrial em edifício constituído em regime de 

propriedade horizontal carece da autorização de todos os condóminos; ------------------- 

-----f. Cumprir com o estipulado em legislação aplicável;------------------------------------ 

-----Mais se refere que as normas identificadas nas alíneas a), b), c) e d), do parágrafo 

anterior são as constantes dos planos municipais de ordenamento do território em 

vigor no Concelho, nomeadamente:-------------------------------------------------------------- 

----- Plano Diretor Municipal – n.º 2 do art.º 8.º do Regulamento do Plano Diretor 

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

----- Plano de Urbanização de Mira – n.º 2 do art.º 9.º do Regulamento do Plano de 

Urbanização de Mira; ----------------------------------------------------------------------------- 

-----Plano de Urbanização da Praia de Mira – n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento do 

Plano de Urbanização da Praia de Mira.”------------------------------------------------------ 

-----------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS--------------------------------------  
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-----FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO 

NORMAL E BAIXA TENSÃO ESPECIAL PARA EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO 

CONCELHO DE MIRA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR ------------------------------  
----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 79/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 28 de março de 2013, no sentido da não adjudicação  

do procedimento de concurso público, publicado no Diário da República em 08 de 

Outubro de 2012 e no JOUE – Jornal Oficial da União Europeia, em 10 de Outubro de 

2012,  para “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão normal e 

baixa tensão especial para edifícios e equipamentos públicos no Concelho de Mira”, 

com um valor base de 660.000,00 €,  de acordo com o previsto na alínea b) do nº. 1, do 

artº. 79º. do Código dos Contratos Públicos, em virtude da exclusão da única proposta 

apresentada a concurso.---------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais foi deliberado proceder à revogação da decisão de contratar, encerrando assim 

o referido procedimento.--------------------------------------------------------------------------- 

-----Foi ainda deliberado submeter o assunto ao conhecimento do Órgão Deliberativo 

do Município, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

setembro, na atual redação, conjugada com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro e artigo 12º do D. L. nº 127/2012 de 21 de Junho.--------------- 

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

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

----- ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DA DELIMITAÇÃO DA REN AO ABRIGO DO ARTº. 16º.-A 

DO DECRETO-LEI Nº. 166/2008 DE 22 DE AGOSTO, ALTERADO PELO DECRETO-LEI Nº. 

239/2012, DE 2 DE NOVEMBRO -----------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 80/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 25 de março de 2013, no sentido da aprovação da 

proposta de alteração simplificada à delimitação da REN, nos termos do artº. 16º.-A do 

D.L. nº. 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo D.L. nº. 239/2012, de 02 de 

novembro e, bem assim, remeter o processo à CCDRC (Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro), para efeitos de ser dado início ao procedimento.    
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----- INTERRUPÇÃO DA CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA NA RUA S. BENTO – CORTICEIRO DE 

BAIXO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 81/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 15 de março de 2013, no sentido da aprovação da 

alteração da circulação rodoviária na Rua de S. Bento, em Corticeiro de Baixo, no 

próximo dia 05 de maio, por motivo da realização de um espetáculo de “Free Style”, 

inserido no programa da “11ª. Concentração Motard”, a levar a efeito pelo Grupo 

Motard “Montar Para Viver-Terras de Mira” .-------------------------------------------------- 

----- RATIFICAÇÃO DE ATO - INTERRUPÇÃO DA CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO 

DAS ATIVIDADES DA SOLENIDADE DO SENHOR DOS PASSOS E SEMANA SANTA – MIRA------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 82/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 15 de março de 2013, no sentido da ratificação do 

despacho de autorização da interrupção da circulação rodoviária no âmbito das 

atividades da Solenidade do Senhor dos Passos e Semana Santa, em Mira, nos dias 16, 

17 e 29 de março corrente. ------------------------------------------------------------------------ 

----- ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA NA FREGUESIA DA PRAIA DE MIRA ---------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 83/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 22 de março de 2013, no sentido da atribuição 

definitiva do topónimo “Travessa Professor Pinho”, na localidade da Praia de Mira, para 

o arruamento sem saída, que começa na Rua Professor Pinho, na citada localidade. ------ 

----- Assuntos da D.P.C.P.O.A. não incluídos na ordem do dia da reunião, 

analisados e votados ao abrigo da parte final do artº. 83º. da Lei nº. 169/99, de 18 

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

----- EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DO DISPOSTO NO Nº. 5 DO ARTº. 4º. DA LEI Nº. 

11/2011, DE 26 DE ABRIL, DO REQUERENTE JOÃO AGRIPINO MARQUES ESTEVÃO ------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 84/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 25 de março de 2013, no sentido da emissão de certidão 

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

abril do requerente “João Agripino Marques Estevão”, destinada a instruir processo de 
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candidatura, tendo em vista a instalação de um Centro de Inspeção Técnica de Veículos, 

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

----- EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DO DISPOSTO NO Nº. 5 DO ARTº. 4º. DA LEI Nº. 

11/2011, DE 26 DE ABRIL, DO REQUERENTE CIAP – CENTRO DE INSPEÇÃO AUTOMÓVEL DE 

PORTUGAL, S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 85/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 25 de março de 2013, no sentido da emissão de certidão 

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

requerente “CIAP – Centro de Inspeção Automóvel de Portugal, S.A.”, destinada a 

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

Técnica de Veículos, na localidade da Ermida. ------------------------------------------------- 

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

----- VI CONCURSO LITERÁRIO JOVEM – APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO----------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 86/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 21 de março de 2013, no sentido da aprovação da 

minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Mira e o Agrupamento de Escolas 

de Mira, para a realização do VI Concurso Literário Jovem, envolvendo um possível 

custo na ordem dos 300,00 € (trezentos euros), equivalente à assunção de 50% dos 2º. e 

3º. prémios de cada escalão e modalidade. ------------------------------------------------------ 

----- A referida minuta do protocolo fica anexa à presente ata, dela fazendo parte 

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

----- ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO A MUNÍCIPE CARENCIADA ----------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 87/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 19 de março de 2013, no sentido da atribuição de um 

apoio eventual no valor de 120,00 € (cento e vinte euros) mensais, durante o período de 

4 meses, perfazendo um total de 480,00 € (quatrocentos e oitenta euros), para fazer face 

às despesas do agregado familiar da munícipe carenciada Ana Patrícia Jesus Ribeiro, ao 

abrigo do disposto no nº. 6 do artº. 1º., do nº. 1 do artº. 4º. e do artigo 6º. do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. ----------------------------------- 
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----- CENTRO MUNICIPAL DE MARCHA E CORRIDA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 88/2013, 

do Sr. Presidente da Câmara, de 22 de março de 2013, no sentido da atribuição de um 

apoio no valor de 2.995,00 € (dois mil, novecentos e noventa e cinco euros), à 

Associação Sócio Cultural da Valeirinha, destinado à dinamização do Centro Municipal 

de Marcha e Corrida, disponibilização do técnico credenciado, melhoria do espaço e 

para pagamento de 9 meses ao técnico (de julho a dezembro de 2012 e de janeiro a 

março de 2013).------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

declarada encerrada a reunião, sendo 16:10 horas, tendo sido aprovada, por 

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

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

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

-----E, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Carla dos Santos Martins, na 

qualidade de secretária, redigi.-------------------------------------------------------------------- 

 

_______________________________________________ 

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

 

________________________________________ 

(secretária: Carla dos Santos Martins, Drª.) 

 


