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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 dos 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 trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de 

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

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

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

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

Santos Domingues e Dr. José Carlos Baptista Garrucho. ----------------------------------------  

-----Presentes também, a Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Carmen 

Santos, o Chefe de Divisão das Obras Municipais, Engº. Rui Manuel Reixa da Cruz 

Silva, a Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Desporto, Dr.ª Brigite Maria 

Capeloa, o Chefe da Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e 

Ambiente, Dr. Ângelo Manuel Morais Lopes e o Arqº. Helder Manuel Jorge Marçal, da 

Unidade de Gestão Urbanística. ----------------------------------------------------------------- 

-----Aprovação da ata da reunião ordinária de 15 de setembro de 2014: ---------------  

----- Foi posta à aprovação a ata da reunião ordinária realizada a 15 de setembro de 

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

disponibilizado na plataforma “Arquivo” em 28 de outubro de 2014.---------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que referiu que na página 15 daquele  

documento se tinha referido às reuniões de início de ano nos Jardins de Infância e não 

a nenhuma reunião no Agrupamento de Escolas de Mira. ---------------------------------------  

----- Acrescentou que tinha fundadas dúvidas de que a explicação constante na página 

7, dada pelo Sr. Presidente da Câmara, relativamente à empresa “Biltec” e à relação 

com a empresa “Paviazeméis”, tivesse sido dada naquela reunião, embora tivesse 

concordado que o assunto tivesse sido mencionado. Tanto assim era que na ata da 

reunião seguinte, de 25 de setembro, constava uma explicação mais detalhada do Sr. 

Vereador Nelson Maltez, na qual o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego não tinha estado 

presente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Face ao exposto sugeriu que os serviços verificassem a situação.----------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que referiu que a ata era redigida com 

recurso à audição da gravação, pelo que convidou o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego a 

ouvir a referida gravação. ----------------------------------------------------------------------------------  
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----- Respondeu o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que gostava que ficassem registadas 

as suas dúvidas relativamente à explicação e ao momento em que tinha sido dada. ----  

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez que esclareceu que o assunto tinha sido 

mencionado em ambas as reuniões referidas, que o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego 

tinha perguntado, na reunião de 15 de setembro, qual tinha sido o procedimento que 

tinha permitido à “nova empresa” assumir aquela posição contratual, dado que tudo 

indicava que a empresa fosse outra, com nome e número de identificação fiscal 

diferentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Na reunião de 09 de outrubro, o que lhe tinha sido explicado é que a empresa 

mantinha o mesmo número de identificação fiscal e que apenas tinha mudado de 

nome. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que, anuindo com o Sr. Vereador 

Nelson Maltez, sublinhou que o número de identificação fiscal apenas tinha sido 

referido na primeira reunião de outubro e não na de setembro. Tanto assim era que os 

Senhores Vereadores do Partido Socialista se tinham abstido nas votações seguinte 

relativas à empresa “Biltec”. -------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que determinou que o assunto seria 

considerado, com recurso a nova audição da gravação, tendo a ata sido retirada para 

eventual correção.--------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sr.ª Olívia Eulálio, Coordenadora Técnica da Secção de Apoio aos 

Órgãos Municipais, que garantiu que o assunto tinha sido efetivamente abordado em 

ambas as reuniões. No entanto, poderia ter feito confusão, uma vez que a ata de 15 

de setembro tinha sido concluída depois da reunião seguinte e que ao redigir aquela 

ata, tivesse acrescentado, inadvertidamente, pormenores à explicação inicial, por 

sugestão do que apenas tinha sido referido na reunião de outubro, o que iria confirmar 

com nova audição da gravação.--------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que perguntou, uma vez que a ata seria 

revista e não aprovada naquela reunião, em relação ao ponto relativo ao IMI, se era 

normal na ata constar primeiro a declaração de voto e depois as intervenções dos 

Senhores Vereadores. --------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Interveio a Sr.ª Olívia Eulálio que esclareceu que era o procedimento habitual, 

seguindo-se a declaração de voto logo após a deliberação e, por fim, as intervenções 

e considerações sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------  

-----Aprovação da ata da reunião ordinária de 25 de setembro de 2014: ---------------  

----- Foi posta à aprovação a ata da reunião ordinária realizada a 25 de setembro de 

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

disponibilizado na plataforma “Arquivo” em 28 de outubro de 2014.---------------------------  

----- A ata foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor, do Sr. Presidente da 

Câmara e Senhores Vereadores Nelson Maltez, Dr.ª Dulce Cainé e Dr. José Carlos 

Garrucho, e três abstenções, por parte dos Senhores Vereadores Dr. João Maria 

Reigota, Dr. Miguel Grego e Prof.ª Graça Domingues. --------------------------------------------  

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

----- Foi presente o resumo diário da tesouraria n.º 208 de 30/10/2014, com um saldo 

orçamental de 318.148,96€ (trezentos e dezoito mil, cento e quarenta e oito euros e 

noventa e seis cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------  
----- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sr.ª Vereadora Prof.ª Graça Domingues que perguntou se estava 

prevista a aquisição ou desafetação de algum terreno na Praia de Mira para a UPAS, 

tendo sublinhado os serviços prestados por aquela associação não só na Freguesia da 

Praia de Mira. Acrescentou que as condições em que aquela associação se 

encontrava não eram as desejáveis, quer para as cerca de sessenta crianças a quem 

davam apoio no ATL, quer para os utentes da valência de Centro de Dia. ------------------  

----- Manifestou ainda o seu profundo desagrado relativamente à falta de limpeza de 

canas, silvas e mato junto ao circuito pedonal em volta da Barrinha, tendo referido que 

a última intervenção se tinha verificado em julho de 2013. ---------------------------------------  

----- Concluiu a sua intervenção tendo perguntado para quando estava prevista a 

limpeza e desobstrução das valas mais pequenas, muitas vezes cheias de jacintos, 

canas e afins, uma vez que nas grandes os trabalhos de limpeza já tinham iniciado.----  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que perguntou para quando estava 

prevista a aprovação dos critérios para atribuição de subsídios às associações, sem os 

quais se corria o risco de cometer injustiças.---------------------------------------------------------  
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----- Mencionou o evento “Portugal “O” Meeting 2015”, a realizar-se em Mira e Vagos, 

tendo alertado para a necessidade de negociar, junto da organização, a divulgação da 

oferta hoteleira existente em Mira.-----------------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao PROMAR, solicitou um ponto de situação e referiu a existência de 

duas candidaturas abertas na ADELO.-----------------------------------------------------------------  

----- Concluiu a sua intervenção tendo perguntado o que se pretendia fazer em relação 

ao parque infantil da Praia de Mira, junto às bombas de gasolina.-----------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que, em relação à UPAS, começou por dizer 

que tinha havido uma conversa sobre o assunto onde o terreno envolvente à Igreja da 

Praia de Mira tinha sido referido. Nesse sentido acrescentou que o Plano de 

Urbanização da Praia de Mira já tinha sido alterado, que aquele espaço permitia a 

possibilidade de implantação de um equipamento e mostrou a disponibilidade do 

Executivo em colaborar no processo.-------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à limpeza da pista pedonal junto à Barrinha, explicou que o projeto de 

requalificação das margens, no seu caderno de encargos, previa a limpeza e 

manutenção daquele espaço, pelo que o Executivo entendia que devia ser a empresa 

responsável pelas obras a efetuar a intervenção.---------------------------------------------------  

----- Em relação à limpeza das valas grandes, disse que na segunda feira seguinte 

iriam começar os trabalhos na Lagoa, na zona dos moinhos, e posteriormente 

passariam à Vala das Lavadeiras. -----------------------------------------------------------------------  

----- Em resposta ao Sr. Vereador Dr. Miguel Grego agradeceu o alerta para o 

“Portugal “O” Meeting Portugal 2015”, uma vez que se encontrava agendada uma 

reunião relativa ao evento na qual iria colocar a questão, anuindo com a necessidade 

de dar preferência aos hotéis do Concelho.-----------------------------------------------------------  

----- Quanto ao PROMAR, disse que tinha sido feita divulgação, que iria ser agendada 

uma reunião com os promotores e que a obra das solipas já se encontrava em curso, 

prevendo-se a sua conclusão antes do fim do ano. ------------------------------------------------  

----- No que respeitava ao parque infantil da Praia de Mira, disse que em causa estava 

uma questão de segurança do local e de localização do equipamento. No entanto 

garantiu que o mesmo seria recolocado na freguesia, numa localização a articular com 

o Sr. Presidente da Junta.----------------------------------------------------------------------------------  
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----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez que, em relação às obras do Polis, 

esclareceu que no contrato de empreitada estava prevista a limpeza e manutenção 

das margens da Barrinha, entre o espelho de água e a pista pedonal, durante dois 

anos. A empresa, no entanto, tinha alegado dificuldades técnicas para executar os 

trabalhos que, entretanto, já tinham sido iniciados. Sublinhou, por isso, a maior 

atenção do Executivo relativamente àquele assunto, uma vez que era competência e 

obrigação da empresa executar os referidos trabalhos.-------------------------------------------  

----- Quanto à questão das valas, explicou que a da Lagoa até aos moinhos da 

Fazendeira seria toda limpa, com o início dos trabalhos previsto para a segunda feira 

seguinte. Posteriormente seguia-se a das Lavadeiras, onde tinha sido ponderada a 

hipótese de serem os próprios serviços do Município a intervir. No entanto, tal não era 

possível devido a algumas àreas onde de ocupação indevida dos taludes, bem como 

espaços a eles adjacentes. --------------------------------------------------------------------------------  

----- No mesmo sentido reforçou a necessidade de consciência das populações que 

deviam assumir que, se desejam ver os espaços limpos, também deviam acautelar 

condições para que tal pudesse acontecer, e, a ser assim, os trabalhos poderiam ser 

executados com muito menos despesa para o Município.----------------------------------------  

----- Concluiu a sua intervenção referindo que o sistema hídrico do Concelho era 

extenso e que não se conseguia fazer num ano o que há muito estava por fazer.--------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que começou por agradecer a 

presença do público, considerando-a positiva no sentido da participação e 

conhecimento dos cidadãos relativamente às decisões no Executivo Municipal. ----------  

----- De seguida solicitou esclarecimentos quanto ao desenvolvimento do protocolo 

com o Ministério da Defesa e os Serviços de Engenharia Militar, na limpeza das 

principais valas do concelho, tendo refletido sobre a relevância de uma apresentação 

pelo Sr. Presidente da Câmara em relação às obras que decorriam no Concelho. -------  

----- Relativamente à Proteção Civil e à limpeza das valas secundárias, apesar do Sr. 

Vereador Nelson Maltez já ter dado algumas indicações, considerou importante ter um 

plano de ação no caso de intempéries, como já tinha acontecido no concelho.------------  

----- Manifestou ainda o seu interesse quanto aos critérios de apoio às associações 

culturais, desportivas, recreativas e instituições de solidariedade social, também 
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referida pelo Sr. Vereador Dr. Miguel Grego, a bem da transparência, no sentido de 

fomentar o apoio de atividades e não de associações.--------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que, em relação aos critérios de apoio às 

associações, começou por assegurar que estavam a ser ultimados alguns 

pormenores, e que a respetiva proposta seria apresentada na reunião seguinte.---------  

----- Quanto ao protocolo com o Exército, disse que os trabalhos eram acompanhados 

diariamente pelo Dr. Ângelo Lopes, Chefe da Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 

Ordenamento e Ambiente, que verificava o andamento dos mesmos. Nesse sentido 

mencionou algumas dificuldades técnicas, de entre as quais destacou as marés, que 

dificultavam o ritmo desejável e expetável dos trabalhos. ----------------------------------------  

----- Em relação à limpeza das restantes valas, garantiu que estava prevista a 

intervenção nos cursos de água considerados prioritários, no sentido da prevenção de 

situações urgentes e garantia do necessário escoamento.---------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez que sublinhou o seu acompanhamento 

relativamente aos trabalhos de limpeza das valas do Canal de Mira; referiu a questão 

das marés, que obrigava a que as máquinas apenas pudessem trabalhar dentro da 

vala durante os períodos entre marés e que, durante a maré cheia, o fizessem a partir 

dos taludes. Mencionou ainda a existência de muita vegetação no leito da vala e de 

bancos de areia, confirmando-se o avançado assoreamento da mesma, o que, por sua 

vez, motivava um ritmo de avanço dos trabalhos muito inferior ao inicialmente previsto 

pelos próprios engenheiros militares. No entanto, a partir da ponte do Poço da Cruz, 

os efeitos da maré eram bastante mais reduzidos, o que fazia prever uma maior 

rapidez nos trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Fez ainda referência à Vala do Regente Rei, em relação à qual se tinham 

encetado negociações para a respetiva limpeza. ---------------------------------------------------  

----- No âmbito da requalificação das portas de água acrescentou que seriam limpas 

as valas de ligação à Barrinha. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Terminou a sua intervenção com a alusão a outros cursos de água, mais 

pequenos, que num futuro próximo também seriam limpos. -------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que, reportando-se ao parque infantil 

existente junto às bombas de gasolina na Praia de Mira, considerou uma opção 
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construir um novo equipamento, retirando num espaço próximo um outro previamente 

existente, da mesma forma que poderiam ter optado por manter o existente e fazer um 

novo noutro local, o que considerou preferível. ------------------------------------------------------  

----- Quanto aos critérios de atribuição de subsídios, disse que já tinha passado um 

ano e que poderiam ter sido aplicados os critérios existentes, reformulando-os apenas 

no ano seguinte, atendendo à dinâmica que as próprias associações imprimiam ao 

Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Por fim, atendendo a que no período da ordem do dia estava incluído o 

Orçamento Municipal, perguntou se era possível antecipar a participação do público, 

tendo em conta o número de pessoas presentes no público e para que, quem tivesse 

necessidade de retomar a sua atividade laboral, o pudesse fazer. ----------------------------  

----- Respondeu o Sr. Presidente da Câmara que, na falta de regimento devidamente 

aprovado, seria mais correto cumprir a lei em vigor. -----------------------------------------------  

----- Quanto à atribuição dos subsídios às associações, esclareceu que alguns tinham 

sido pontuais e que nenhuma associação tinha deixado de fazer atividades por falta de 

apoio municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------- DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA--------------------------  
----- ADIAMENTO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 

OUTUBRO/2014 – RATIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO (N.º 3, DO ART.º 35.º DO ANEXO I DA 

LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO)--------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
291/2014 do Sr. Presidente da Câmara, de 16 de outubro corrente, no sentido da 

ratificação, ao abrigo do disposto no n.º 3, do art.º 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, do despacho proferido na mesma data, relativo ao adiamento da 

data de realização da 2.ª reunião ordinária do Executivo Municipal do corrente mês de 

outubro, que deveria ter lugar no dia 23 de outubro de 2014, para a presente data. -----  

----- RATIFICAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS NO ÂMBITO DO N.º 3, DO ART.º 35.º DO ANEXO I DA 

LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO NA ATUAL REDAÇÃO – CEDÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO 

VENCIDOS DO FORNECEDOR “BILTEC – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA”, AO BANCO 

COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. -----------------------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, do Sr. 

Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Nelson Maltez, Drª. Dulce Cainé e 

Dr. José Carlos Baptista Garrucho, e três abstenções, dos Senhores Vereadores Dr. 

João Maria Ribeiro Reigota, Dr. Miguel Grego e Prof.ª Graça Domingues, aprovar a 

proposta n.º 292/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 15 de outubro corrente, no 

sentido da ratificação, ao abrigo do n.º 3, do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, do despacho proferido na mesma data, referente à cedência de créditos não 

vencidos do forneceder “Biltec – Sociedade de Construções, L.da” ao Banco Comercial 

Português, S.A., nos termos das disposições contidas no Código Civil, 

designadamente nos artigos 577.º e 583.º, relativamente às faturas n.os 50 e 51, no 

valor de 3.671,62€ (três mil, seiscentos e setenta e um euros e sessenta e dois 

centímos) e 1.986.65€ (mil novecentos e oitenta e seis euros e sessenta e cinco 

centímos), respetivamente, perfazendo um total de 5.658,27€ (cinco mil, seiscentos e 

cinquenta e oito euros e vinte e sete centímos).-----------------------------------------------------  

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

LUCIANA CRAVO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nº. 
293/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 15 de outubro de 2014, no sentido de 

deferir a pretensão formulada pela requerente, Sr.ª Luciana da Conceição Ferreira 

Cravo, NIF 217 059 872, residente na Rua dos Construtores Navais n.º 6, Gafanha da 

Nazaré, designadamente o pagamento de indemnização no valor de 217,96€ 

(duzentos e dezassete euros e noventa e seis cêntimos), em virtude de se 

encontrarem preenchidos, no caso concreto, os pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual suscetíveis de imputar à Câmara Municipal o referido pagamento, 

pelos danos patrimoniais provocados na lesada, nomeadamente na sua viatura 

matrícula 18-BN-99, em virtude de no dia 13 de dezembro de 2012, na Rua do Canal, 

na Praia de Mira, ter embatido num buraco, existente na faixa de rodagem, a seguir à 

Obra do Frei Gil, o que originou danos na jante e pneu traseiro do lado esquerdo da 

viatura supra descrita.---------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Interveio a Sr.ª Vereadora Prof.ª Graça Domingues que perguntou se existia data 

limite para apresentação daquele tipo de pedidos de responsabilidade civil, uma vez 

que o facto tinha ocorrido a 13 de dezembro de 2012. --------------------------------------------  

----- Respondeu o Sr. Presidente da Câmara que existia a prescrição normal da 

responsabilidade civil, os quais estavam a ser tidos em conta e que, por vezes os 

processos não eram instruídos devidamente. --------------------------------------------------------  

----- PROPOSTA DE ORÇAMENTO, OPÇÕES DO PLANO, AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2015 ---  

----- A Câmara Municipal deliberou, por maioria com três votos a favor, do sr. 

Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Nelson Maltez e Drª. Dulce Cainé, 

com três votos contra, dos Senhores Vereadores, Dr. João Reigota, Dr. Miguel Grego 

e Profª. Maria da Graça Domingues, e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. José 

Garrucho, aprovar a proposta n.º 294/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 27 de 

outubro de 2014, contendo o Orçamento e Opções do Plano, bem como o Mapa de 

Pessoal para o ano de 2015, documentos que se encontram anexos à presente ata, 

dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

----- O Sr. Presidente da Câmara usou o voto de qualidade para desempatar a 

votação, nos termos do n.º 2, do artigo 54.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

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

----- “PROPOSTA DE ORÇAMENTO, OPÇÕES DO PLANO, AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS E MAPA DE PESSOAL 

PARA O ANO DE 2015 -------------------------------------------------------------------------------------  

----- A elaboração dos documentos previsionais, consubstanciados no Orçamento e 

Opções do Plano, é competência da Câmara Municipal devendo a mesma “apresentá-

los” à aprovação da Assembleia Municipal de até 31 de Outubro de cada ano, nos 

termos do n.º 1 do artigo 45.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, que aprovou o 

novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. ------------  
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----- Estes documentos são de importância fundamental para a gestão autárquica, na 

medida em que apontam as linhas de desenvolvimento estratégico a médio e longo 

prazo e a política financeira de curto prazo. ----------------------------------------------------------  

----- Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 28.º e n.º 4 do artigo 29.º da Lei n.º 

35/2014 de 20 de Junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas – LGTFP, o 

mapa de pessoal é aprovado pela entidade competente para a aprovação da proposta 

de Orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere: -----------------------------------------  

----- 1) Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com a 

alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar e 

submeter à Assembleia Municipal o Orçamento para 2015 e as Opções do Plano; ------  

----- 2) Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, submeter à Assembleia Municipal, para os efeitos 

previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro e 

respectiva alteração, e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho, no 

sentido de emitir autorização prévia à assunção de compromissos plurianuais nos 

casos seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; -------------  

----- b) Resultem do previsto nas Grandes Opções do Plano; -----------------------------------  

----- c) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58€ (noventa e nove mil 

setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contracção e o prazo de execução de três anos. 

Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal de Mira deverá ser presente 

uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos pela Câmara ao abrigo da 

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

----- 3) Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, aprovar e submeter à Assembleia Municipal para que 

aquele órgão, nos termos do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma 

Lei, aprove o Mapa de Pessoal para 2015.” ----------------------------------------------------------  

----- DECLARAÇÃO DE VOTO: -------------------------------------------------------------------------------  
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----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que sublinhou que tinha votado contra 

aquele Orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à referência do Sr. Presidente da Câmara relativamente à necessidade de 

posterior revisão orçamental, anuiu atendendo à justificação aduzida, e, nesse caso, 

certamente o seu voto teria sido diferente, mas o que estava a ser votado era aquele 

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

----- O Sr. Presidente da Câmara começou por referir que tinha havido alterações na 

lei que determinavam que os Orçamentos Municipais fossem votados até ao fim do 

mês de outubro.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que o valor do Orçamento Municipal para o ano de 2015 se cifrava 

em 12.965.307,00€ (doze milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e sete 

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

----- Continuou a sua intervenção dando início à explicação do Orçamento Municipal 

onde disse que tinham sido definidas prioridades claras inseridas numa estratégia de 

investimento, tendo em conta as necessidades das famílias. Como referência prévia 

afirmou que era muito importante começar por referir um ponto que restringia qualquer 

Orçamento ou que impunha regras muito “apertadas” nos Orçamentos Municipais, 

nomeadamente a questão da execução orçamental. Nesse âmbito, a nova Lei da 

Finanças Locais previa que os Municípios tivessem que ter 85% de execução 

orçamental, o que obrigava a uma gestão de rigor e a que os Orçamentos fossem 

executados de forma a que fosse possível atingir as mencionadas regras, ou seja, o 

tempo dos Orçamentos “empolados” era passado e, naquele sentido, era necessário 

ter cuidado na elaboração daqueles documentos previsionais para que fossem 

cumpridos aqueles requisitos.-----------------------------------------------------------------------------  

----- Face ao exposto, agradeceu aos técnicos municipais envolvidos na elaboração 

daquele documento, nomeadamente à Dr.ª Cristina Morais e ao Dr. João Rocha, pelo 

excelente trabalho, empenho, dedicação e pelas horas infindáveis que lhe tinham 

dedicado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Retomando a questão da execução orçamental, mencionou que obrigava a que os 

Orçamentos viessem a reduzir substancialmente. A título de exemplo, referiu que o 

Orçamento de 2011 andava na ordem dos 19.000.000€ (dezanove milhões de euros), 
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à semelhança do de 2012, o de 2013 tinha já alguma contingência tendo-se cifrado em 

14.000.000€ (catorze milhões de euros). --------------------------------------------------------------  

----- Outra questão que se colocava, do conhecimento dos Senhores Veradores, era a 

dos quadros comunitários, por um lado, em fim de QREN, onde ainda se previa a 

execução de alguns fundos, em “overbooking”, em várias áreas, por outro, a definição 

de novas regras para o novo quadro comunitário. Nesse âmbito, disse, surgiam 

questões relativas à forma como é que a aplicação daqueles fundos iria ocorrer e 

havia uma série de regras que estavam ainda a ser definidas. Acrescentou que a 

própria CIM tinha providênciado uma reunião para verificar quais as matérias que iriam 

ser incluídas quer na CIM, na ITI, ou seja, na Intervenção Territorial Integrada. 

Mencionou ainda o Plano Operacional, bastante importante em matéria de 

sustentabilidade, uma vez que dizia respeito a águas e saneamento, onde iria haver 

cerca de 700.000.000€ (setecentos milhões de euros). Nesse sentido, disse que era 

necessário ter em conta várias regras em relação à aplicação daqueles fundos, 

nomeadamente a sustentabilidade financeira e económica dos sistemas de 

saneamento e de água e em que medida é que existia escala. Portanto, naquele 

sentido, teria que ser construída uma posição que permitisse apresentar candidaturas 

aos referidos fundos comunitários. ----------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que a própria ADELO estaria também a preparar a sua própria 

intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao Orçamento propriamente dito, disse que o receita corrente era de 

10.135.336,00€ (dez milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e seis euros), 

grande parte proveniente do IMI e das transferências do FEF que tinham aumentado 

6,1%, ou seja 233.000,00€ (duzentos e trinta e três mil euros) em relação ao ano 

anterior, atingindo valores de 2010 e 2011.-----------------------------------------------------------  

----- Relativamente às receitas de capital, explicou que se verificava uma diminuição 

bastante acentuada em relação ao ano anterior, o que, em parte, se devia à 

indefinição relativa a fundos comunitários, o que não permitia que fossem inscritas no 

Orçamento Municipal eventuais receitas do QREN. Obviamente que tinham deixado 

várias rubricas abertas a pensar naquela eventualidade, nomeadamente para a Zona 

Industrial do Montalvo, para a melhoria da eficiência energética da Piscina e do 
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Pavilhão Municipais, que poderiam vir a concretizar-se via CIM ou, eventualmente, que 

seriam os Municípios a fazer diretamente as candidaturas para aquelas áreas.-----------  

----- Quanto às Despesas Correntes, deu como exemplo novamente a Piscina 

Municipal, com o elevado custo que representava no Orçamento Municipal. Atendendo 

a isso tinham ficado prevista a rubrica, no sentido de poderem diminuir a despesa 

corrente. No respeitante ao Mapa de Pessoal, mencionou que se verificava um 

aumento com o pessoal por três motivos: primeiro, porque no Orçamento do ano 

anterior os cortes que o Estado impunha era acima dos 675,00€ (seiscentos e setenta 

e cinco euros), aplicando-se a mais de 60 funcionários do Município. Naquele 

momento, com a decisão do Tribunal Constitucional, o corte aplicar-se-ia a 

vencimentos superiores a 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), sendo o caso de 17 

funcionários, o que significava um custo na ordem de mais 150.000€ (cento e 

cinquenta mil euros) para o ano 2015. Por outro lado verificou-se também a publicação 

de um decreto-lei que permite rescisões amigáveis nos Municípios, pelo que foi 

necessário inscrever no Orçamento a respetiva rubrica com um valor de 60.000€ 

(sessenta mil euros) para a eventualidade, o que daria apenas para dois funcionários. 

Se houvesse a adesão de mais funcionários, a rubrica teria que ser reforçada com 

montantes acrescidos. Foram ainda mencionadas as despesas de saúde, cuja verba 

consignada no ano corrente não tinha sido suficiente, por outro lado, fruto de algumas 

reuniões com os sindicatos e atendendo à legislação em vigor, tinha-se verificado a 

necessidade de pagar subsídio de turno aos funcionários a desempenhar funções na 

Piscina Municipal, pelo que tinha sido necessário acautelar a rubrica para aquele fim. -  

----- No ano de 2014, tinha-se verificado uma diminuição no número de funcionários, 

em 16, pelo que aquele número se cifrava, naquele momento, em 203. ---------------------  

----- Quanto à Despesa de Capital, mencionou que a limpeza das valas seria para 

continuar, na área da Proteção Civil, iniciar as obras na Escola Básica de Mira, uma 

plataforma de apoio ao 1.º Ciclo, no Ordenamento do Território, quer para o turismo, 

quer para a qualidade de vida das populações, seria muito importante apostar naquela 

área e continuar as obras que já estavam em “marcha”, nomeadamente o Bairro da 

Valeira, na Praia de Mira e o prolongamento da Avenida Marginal, assim como iniciar 

as obras de requalificação do centro da Vila de Mira, bem como as obras no centro da 
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Barra, algumas das quais tudo indicava que tivessem financiamento comunitário, 

estando as candidaturas admitidas.---------------------------------------------------------------------  

----- Referiu ainda outras obras, nomeadamente a requalificação da rua Manuel 

Figueira, no Seixo, a requalificação e pavimentação dos passeios em Portomar em 

frente à Farmácia Pisco, na Zona Industrial melhorar condições no Polo I. -----------------  

----- Com as obras na área do Ordenamento do Território, entendia o Executivo que 

seria possível melhorar em muito a atratividade, fomentar a economia local e a atração 

de investimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Em relação ao saneamento, referiu a existência de um PO, ao que tinha sido 

adicionado um estudo para que, quer os Senhores Vereadores, quer os Senhores 

Membros da Assembleia Municipal, pudessem ter noção do problema da água, das 

receitas e da sustentabilidade financeira do sistema. No entanto, referiu que o 

Município tinha prejuízos avultados com a água e com o saneamento, ou seja, 

anualmente o valor pago à SIMRIA correspondia ao dobro do valor pago pelos 

munícipes, que entrava em receitas. Ao longo dos anos os prejuízos naquela área 

eram muitos e os Municípios cada vez mais tinham que se preparar para atingir a 

sustentabilidade financeira. --------------------------------------------------------------------------------  

----- Realçou que o documento tratava apenas de um estudo, o que não queria dizer 

que fossem aquelas as taxas a aplicar no futuro, mas considerou que acrescentava 

informação bastante interessante em matéria de gestão da água, nomeadamente em 

relação ao tipo de contadores existente, ao tipo de consumo, os contadores com 

consumo “zero”, portanto considerou o estudo como bastante importante pelos dados 

que continha e pela informação que sintetizava e os cenários que lá eram colocados 

eram exatamente isso, que explicavam quer as receitas, quer as despesas e os 

prejuízos do Município. Acrescentou que aquele estudo poderia servir de base para a 

alteração das taxas, que era uma alteração legal que se impunha. ---------------------------  

----- Acrescentou que o estudo apontava vários cenários, mas sobretudo sublinhava a 

necessidade de intervir, sendo que a decisão e a opção a seguir devia ser tomada 

fruto de uma reflexão conjunta de todas as forças políticas, uma vez que se tratava de 

uma matéria sensível, como a gestão da água e do saneamento, com todas as 

implicações que lhe estavam associadas, tais como a questão ambiental e a 
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sustentabilidade financeira. Por outro lado, considerou também importante refletir na 

escala, ou seja, seria igualmente importante refletir na gestão da água enquanto 

sistema cuja dimensão deveria ser considerada, nomeadamente quanto à 

possibilidade de unir esforços, juntamente com concelhos vizinhos, no sentido de 

ganhar escala e eficiência. Nesse âmbito, sublinhou que não queria de forma alguma 

passar para o sistema verticalizado completamente, ou seja, passar para um sistema 

que dependesse em alguma coisa das “Águas de Portugal”, isto é, que de algum modo 

estivesse ligado ao Estado. Nesse sentido, considerou que o poder local, os 

Municípios, deveriam ter, naquele caso, a sua autonomia para não ficarem 

dependentes do Estado. O que defendia, pessoalmente, era a adesão a um sistema 

intermunicipal, só com a participação de Municípios, que se organizassem de forma a 

ganhar escala e eficiência.---------------------------------------------------------------------------------  

----- Nesse sentido, remeteu a explicação mais exaustiva do documento para o Sr. 

Vereador Nelson Maltez que tinha acompanhado o processo mais de perto.---------------  

----- Quanto à eficiência energética, disse que existiam dúvidas quanto às medidas 

passivas dessas intervenções, se era obrigatório ser apresentado à ITI ou à CIM. 

Nesse âmbito, considerou como fundamental a questão da Zona Industrial do 

Montalvo, em relação à qual teria também que ser feito um diálogo alargado com 

todas as forças políticas do concelho, para definirem o que seria melhor para o 

concelho em termos de atração de investimento. --------------------------------------------------  

----- Em relação às despesas correntes, ainda na questão da água, referiu que cerca 

de 35km das condutas eram de fibrocimento, pelo que também pretendiam iniciar um 

programa que permitisse a substituição das referidas condutas por outras novas, com 

a preparação de candidaturas a fundos comunitários com enquadramento na eficiência 

energética e na área ambiental, de forma a poder responder àquelas necessidades. ---  

----- Quanto ao turismo, disse que pretendiam potenciar os palheiros através de um 

programa específico para o efeito, do PROVER, bem como criar o portal do turismo 

que poderia vir a ajudar a potenciar a divulgação e a prestação de serviços, 

nomeadamente em relação a hotéis e restaurantes, junto daqueles que procuram o 

concelho, para que possam dispor de uma ferramenta útil que disponibilize toda a 

informação relativa ao concelho. -------------------------------------------------------------------------  
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----- Quanto à cultura referiu a “Europa Criativa” candidatura diretamente a Bruxelas, 

programa que existe de candidaturas para fazerem um festival internacional de 

caretos, em março haveria resposta, eram candidaturas que funcionam em rede com 

outros países, nomeadamente a nosa candidatrua tinha sido com  Macedónio e Itália, 

com caretos desses países -------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu ainda que tinha sido criada um rubrica para a reparação das caixas da EN 

109, entre a zona do “Pingo Doce” e Portomar, por abatimento das mesmas --------------  

----- Tinha também sido deixada uma rubrica para fazer um estudo das águas pluviais 

que entravam no saneamento, no sentido de tentar atenuar o efeito junto das condutas 

de saneamento, até porque o saneamento depois era pago à SIMRIA, também na 

tentativa de diminuição de custos no tratamento de águas---------------------------------------  

----- Assim como também uma rubrica para um projeto de recolha de resíduos sólidos 

urbanos, entulho, monos, entre outros, com a criação de vários pontos no concelho 

para posterior recolha, eventualmente para o armazém ------------------------------------------  

----- Igualmente, tinha sido aberta uma rúbrica para melhoria da rede de 

comunicações, nomeadamente de fibra ótica, no sentido de melhorar as 

comunicações via net, conjuntamente entre o Município e a PT.-------------------------------  

----- Mais referiu a reredução do valor da despesa em termos de avenças.-----------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez que começou por dizer que faria uma 

apresentação muito sucinta relativamente ao estudo bem como uma reflexão sobre o 

situação do abastecimento de água e da recolha de resíduos, sólidos e líquidos. --------  

----- Encetou a apresentação do estudo tendo referido que o abastecimento de água, 

saneamento e recolha de resíduos sólidos representavam um défice que rondava 

1.000.000,00€ (um milhão de euros). Acrescentou que o estudo tinha tido por base os 

dados de faturação da Câmara Municipal durante o ano 2013, onde se tinham faturado 

722.286 m3 de água e uma vez que existiam contadores nas captações, só na de Mira 

e da Praia de Mira, não contando com a água que vinha da Fervença, captava-se mais 

do dobro do que tinha sido faturado. Conclui, portanto, que algo estaria mal “no reino 

da água”, até porque não acreditava que a outra metade fosse para consumo próprio 

da Autarquia, quer para jardins, edifícios municipais, nem tão pouco e apenas as 
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perdas. Acrescentou, nesse contexto, que também já tinha sido possível perceber 

alguns “esquemas” e que iriam combater alguns “facilitismos e fraude” existentes. ------  

----- Outro dado que ressaltou do estudo foi a questão das águas residuais, onde a 

ERSAR definia como volume de águas residuais 90% da água consumida, ou seja, no 

caso do Concelho de Mira, no total de utilizadores domésticos e não domésticos, 

rondava um total de 269.502m3. À SIMRIA pagavam-se cerca de 900.000 m3, ou seja, 

na prática paga-se cerca de 4€/m3 de tratamento de água. Uma vez mais referiu que 

era estranho como é que entrava mais água na rede de saneamento do que aquela 

que era consumida. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Disse que o estudo surgia porque era necessário fazer alterações em termos de 

taxa, embora nem tudo se pudesse fazer, acrescentou que a Câmara estava a 

comprar a água em alta à Fervença a 0,51€ (cinquenta e um centimos) e a vendê-la a 

0,35€ (trinta e cinco centimos), portanto a ERSAR, que era a entidade que regulava 

não iria permitir a continuidade daquela situação ---------------------------------------------------  

----- Tinham sido traçados determinados cenários, nos quais se tentava ganhar alguma 

sustentabilidade à custa dos consumidores maiores, isto é, não sacrificando os 

consumidores menores, quer nas tarifas fixas dos consumidores com contadores de 

baixo calibre, ou seja não iriram pedir o mesmo esforço a um consumidor que utilizava 

um contador de calibre 13mm, para um que utilizava 50mm, que provavelmente tinha 

uma piscina ou outros equipamentos. ------------------------------------------------------------------  

----- Noutro cenário do estudo tinham sido também criadas tarifas sociais, ou seja, 

para famílias numerosas, IPSS e instituições afins. ------------------------------------------------  

----- O estado das águas era mau, a rede estava obsoleta, não estava setorizada, ou 

seja, a rede não estava dividida em setores e não existiam contadores em 

determinados pontos, o que dificultava a identificação de fugas e consumos ilegais, o 

que também permitia, em caso de necessidade de reparação, isolar apenas um setor. 

para além dos 37 km de condutas em fibrocimento que teriam que ser substituidos -----  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara para referir ainda que havia um documento 

que correspondia a uma exigência legal do artigo 46º. da Lei 73/2013, que eram as 

medidas de execução do Orçamento da Câmara Municipal de Mira para o ano 2015, 

em que obrigava à elaboração do documento com as regras para a execução do 
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Orçamento . No seguimento disso, o documento em apreço continha também 

autorização no âmbito da lei dos compromissos, nos mesmos moldes dos anos 

anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. João Reigota que começou por dizer que tinha optado 

por não intervir no Período Antes da Ordem do Dia para deixar a sua intervenção, que 

não queria que fosse longa, para aquele momento e para não cansar as pessoas. 

Nesse sentido referiu a postura do Sr. Presidente da Câmara considerando-o muito 

interventivo, bem como ao Sr. Vereador Nelson Maltez que tinha intervindo muito mais 

do que o habitual, mencionando mesmo que quase o venciam pela exaustão 

relativamente à apresentação do Orçamento. Referiu que o Sr. Presidente da Câmara 

tinha criado um quadro de otimismo, louvando por isso, e também depois bem 

compensado pelo Sr. Vereador Nelson Maltez relativamente às mazelas ancestrais 

que o concelho realmente tinha. Mas, na verdade, entre o que ali tinha sido dito e a 

realidade ia uma grande distância, na sua perspetiva e também dos elementos do PS. 

Acrescentou que a realidade era profundamente complicada no país e em muitos 

aspetos de famílias do concelho de Mira que viviam com enormes dificuldades, fruto 

dos tempos de crise e das políticas desajustadas do atual Governo. -------------------------  

----- Concretamente sobre o Orçamento disse que tinha preparado algumas linhas, 

embora outros assuntos houvesse que merecessem a sua atenção. Nesse sentido 

dirigiu-se ao público presente, pertencente à Associação Paroquial de Solidariedade 

Social de Mira, e disse que não havia nenhum centro de dia na Lentisqueira para fazer 

porque o quadro legal, naquele momento, não permitia construção nenhuma de Centro 

de Dia na Lentisqueira, o que podia ser questionado, mas não era esse o seu intuito, 

naquele momento. Mais disse que se podia falar de todos aqueles assuntos ali, porque 

era ali o palco da discução, onde as questões deviam ser tratadas e até aproveitar 

para falar noutras relativamente ao setor social. No entanto, referiu que ia tentar 

centrar a sua intervenção na questão do Orçamento Municipal e Opções do Plano 

para 2015. Nesse âmbito, afirmou que o que sobressaía de imediato eram as 

exaustivas listagens, louvando o trabalho dos serviços que continuava ótimo, naquela 

perspetiva, mas, dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara, disse que tinham que ser 

coerentes, porque quando o Sr. Presidente da Câmara estava na oposição era um 
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acérrimo defensor e crítico do então Executivo, que o próprio tinha tido a honra de 

liderar, criticava tanto as listagens e afinal de contas não via grande mudança. 

Considerou por isso que havia ali uma incoerência política nítida entre o momento em 

que se estava na oposição e depois quando se estava no poder e isso não podia 

deixar de referir, num aprimeira análise relativamente àquele Orçamento.------------------  

----- Outro aspeto que saltava à vista é que a maioria dos processos e projetos que 

estavam no Orçamento vinham de tempos anteriores, por muito que o Sr. Presidente 

da Câmara procurasse mascarar a situação com o desenvolvimento de discursos e o 

“embalar da fada”. De facto os processos e os projetos, até àquela data, de uma forma 

global, vinham de tempos anteriores, com todos os defeitos e virtudes que os mesmos 

tinham, naturalmente, mas isso também os Executivos anteriores já tinham sido 

julgados pela população e não eram para ali chamados, projetos que tinham sido, 

aliás, duramente criticados por quem os apresentava naquela proposta de Orçamento 

para 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Congratulou-se, em seu nome próprio e do Partido Socialista, pelo facto de que 

aqueles projetos continuassem a ser a filosofia daquele Executivo, no fundamental, 

mas de facto não podiam deixar de denunciar quem tentava esconder a verdade dos 

factos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Afinal, tinha-se falado em pequenos arranjos, em Portomar, uma calçada aqui e 

acolá, mas afinal quais eram os processos, os projetos do atual Executivo, perguntou.  

----- Além dos ajustes, além de uma placa metida em obras que estavam meias 

danificadas, ou que não estavam acabadas, muita correria de facto, muita vontade, o 

que não punha em causa, mas como dizia o povo “muita parra e pouca uva”, até 

àquela data. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que dizia aquilo porque tinha assumido desde o início uma oposição 

civilizada, de diálogo, e tinha-o demonstrado, o que não podia era deixar de abrir e 

falar nas questões onde devia e onde tinha o direito de poder intervir, depois de ter 

ouvido o Sr. Presidente da Câmara durante tanto tempo. ----------------------------------------  

----- Nesse sentido, perguntou se, numa época em que se falava tanto em rigor, a 

Câmara não teria encontrado melhor opção nos setores do ambiente, na ação social, 

na indústria, no empreendedorismo, no turismo, ou na política de emprego, porque 
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aqueles deviam ser os temas que deviam suscitar maior preocupação. Na realidade 

aquele Orçamento tinha lacunas profundas naqueles setores fundamentias da vida, 

qualquer leigo ao analisar aquele documento chegava àquela conclusão. ------------------  

----- Perguntou, afinal, que projetos, em mais de um ano de mandato, é que a Câmara 

pretendia levar para a frente, na sede co Concelho. -----------------------------------------------  

----- Perguntou se a intervenção na Avenida 25 de Abril era assim tão prioritária, em 

tempo de tão parcos recursos, onde se iam gastar umas centenas de milhares de 

euros e com outros setores da vida tão importantes tão despresados. -----------------------  

----- Perguntou que benefícios eram assim tão visíveis que se iam tirar daquelas 

intervenções ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Perguntou se teria sido bem equacionado, de forma sustentada, o tão apregoado 

desenvolvimento, a mudança do centro da Vila. Nesse sentido, disse que concordava 

com uma mudança de fundo no centro da vila, mas de facto, o próprio não acreditava 

que aquele arranjo que ia ser feito naquela avenida, com tanto gasto, que fosse trazer 

tantas vantagens e tão profundas no “tal” desenvolvimento sustentado que todos 

ambicionavam. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Perguntou quais eram as novidades, ideias, projetos, processos que constavam 

daquele Orçamento afinal. ---------------------------------------------------------------------------------  

----- Disse que tudo o que tinha sido ali explanado de forma exaustiva pelo Sr. 

Presidente da Câmara de facto, dois terços do discurso não tinha sido possível ver as 

ideias e os projetos e os processos, para além de que parecia mais de facto um 

colóquio, um grande congresso, uma intervenção de desenvolvimento das atividades 

do Executivo do que outra coisa.-------------------------------------------------------------------------  

----- Na Praia de Mira, onde se notavam algumas intervenções, lembrou que tinham 

sido louvadas, na altura, pelo Partido Socialista, mas todos sabiam que aquilo não 

passava na grande maioria da integração do programa Polis, projetos que o atual 

Governo tinha suspendido em 2013, meramente por motivos eleitoralistas, e em cima 

das autárquicas, não fosse isso e todas aqueleas obras estariam prontas, mas na 

altura não era isso que interessava.---------------------------------------------------------------------  
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----- Perguntou qual era a razão para que a maioria das povoações do concelho, afinal 

não tivessem qualquer contemplação substancial naquele Orçamento, parecia-lhes 

uma clara visão assimétrica do Município como um todo. ----------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara continuava a apregoar que o seu grande objetivo era 

o turismo, o que se podia ler no joarnal “Gandarez” que tinha saído há um ou dois 

dias, ora naquele Orçamento não se vislumbrava qualquer planificação ou qualquer 

correspondência com o que era apregoado em teoria. Mostrou-se grato que o 

Executivo assim pensasse, mas entre o pensar e o projetar, para mais tarde executar, 

ia uma grande diferença e perguntou, afinal, quais eram os grandes projetos que 

estavam a ser determinantes para o turismo e  se alguém, naquele momento, podia 

acreditar no slogan do PSD nas últimas eleições autárquicas sobre o turismo na Praia 

de Mira quando se dizia “Turismo o ano inteiro”-----------------------------------------------------  

----- Afirmou que todo o município tinha vocação turística, não era só a Praia de Mira, 

portanto tinha que ser visto como um todo, mas não via qualquer pronúncio de 

planificação que lhes fizesse acreditar numa grande intervenção naquele campo, pelo 

contrário. As pvovoações do interior, sobretudo essas, estavam ao abandono com 

dificuldade em conservar, pelo menos, o que tinha sido feito nos últimos anos, bastava 

passar por lá. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Perguntou que projetos, intervenções, verbas constavam naquele Orçamento, de 

forma substancial e nítida para a Freguesia dos Carapelhos e para a Freguesia do 

Seixo, uns arranjos aqui ou ali? --------------------------------------------------------------------------  

----- Este Orçamento era de milhões, perguntou que fatia cabia à Lentisqueira, aos 

Leitões, ao Ramalheiro, ao Arneiro, ao Colmeal ou às Cavadas. Quanto cabia à 

Corujeira, Carromeu, Casal, que projetos afinal de contas cabiam à Lagoa e ao 

Cabeço. E a Portomar,  eram apenas os arranjos em frente à farmácio Pisco, sim 

porque do Largo da Feira de Portomar muito se poderia falar.----------------------------------  

----- O grande bolo que levava aquele Orçamento, cerca de 12 milhões, como tinha 

sido anunciado, era para a Administração Geral e Ordenamento do Território, com 

intervenções, na maioria dos casos, relativas a  processos anteriores.-----------------------  

----- Depois, havia outros setores importantes que eram contemplados com baixas 

verbas, afinal de contas que espremido não dava nada, como o ambiente, a cultura, o 
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desporto, a proteção civil, a ação social, a saúde, com 10.000€, num Orçamento de 12 

milhões, a educação, e mesmo o que é que o Orçamento previa em relação à criação 

de emprego? Perguntou se era com arranjos, aqui e ali que se ía criar emprego neste 

concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Em suma, disse que era clara a falta de planificação e contemplação nos setores 

essenciais da vida. Mais disse que era clara a diferença entre propaganda e a 

consistência planeada e sustentada que vislumbrasse em desenvolvimento desejado.-  

----- Terminou a sua intervenção dizendo que tinha feito até àquele dia uma oposição 

civilizada e garantiu que iria continuar a fazê-la, independentemente de agradar ou 

não. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que, em relação à questão, admitiu que 

quem estava naquele cargo tinha que admitir a crítica e a oposição de forma civilizada, 

tal como a tinha feito o Sr. Vereador Dr. João Reigota. Mas também não esperava 

outra coisa, que não daquela forma. Podia contudo não concordar com as críticas, 

como era óbvio, poderia, por vezes, exprimir-se de forma mais veemente, porque 

“quem não se sente não é filho de boa gente” e era óbvio que determinadas coisas 

não lhe eram indiferentes.----------------------------------------------------------------------------------  

----- As listagens exaustivas não tinham sido alvo de crítica sua, enquanto oposição, 

até porque o Sr. Vereador Dr. João Reigota tinha sido Presidente da Câmara e bem 

sabia que essas eram exigências legais. Admitiu, contudo que, eventualmente, alguns 

textos poderiam ser exaustivos. --------------------------------------------------------------------------  

----- Em relação a alguns projetos que vinham do anterior Executivo, disse que não 

tinha problema em assumir que tinha sido dada continuidade a alguns deles, 

nomeadamente o Campo de Tiro. Nesse sentido, considerou preferível continuar 

alguns projetos do que fazer como em tempos anteriores, que quando alguém 

chegava de novo ao Executivo simplesmente parava e cortava com os projetos dos 

anteriores Executivos. Deu como exemplo o caso do mercado de Mira. ---------------------  

----- Quando tinha referido projetos do anterior Executivo, disse que existiam alguns 

que estavam a concluir, como era o caso do PROMAR, o SAMA, o Campo de Tiro, 

bem como outros que constavam no Orçamento que teriam que se concluir, uma vez 
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que não tinha sido possível elaborar relatórios finais para as candidaturas. Portanto, 

tinham que continuar a constar no Orçamento. ------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que também não concordava quando referia “os projetos do atual 

Executivo”, até porque considerava que, naquele Orçamento, se tentava corrigir 

algumas situações que ao longo dos anos se tinha mostrado deficitárias e que eram 

bastante importantes para o futuro funcionamento do Município, como era o caso da 

Piscina e do Pavilhão Municipais, onde se registavam cerca de 300 ou 400.000€ 

(trezentos ou quatrocentos mil euros) de prejuízo, que importava corrigir, que se 

podiam evitar se houvesse maior eficiência. Portanto aí não podia concordar. ------------  

----- Em relação à Avenida 25 de Abril, disse que também concordava que haveria 

obras que podiam ser mais prioritárias, mas também era preciso assumir o tempo em 

que se vivia, saber gerir e aproveitar aos fundos comunitários.---------------------------------  

----- Nesse âmbito, perguntou se o Sr. Vereador Dr. João Reigota sabia quanto 

custaria à Câmara Municipal a obra do centro da vila se os fundos comunitários 

fossem aprovados, tendo informado que rondaria os 40.000€ (quarenta mil euros). ----  

----- Mais obras seriam desejáveis, admitiu,  mas se não havia fundos comunitários, 

nem candidaturas abertas para as mesmas, era muito mais difícil o Município de Mira 

conseguir, uma vez que não tinha sustentabilidade financeira para as conseguir fazer. 

Por isso, tinham optado por avançar com obras candidatáveis a fundos comunitários e 

que, sendo aprovadas, teriam um custo muito menor para o Município, como era o 

caso da requalificação da Avenida 25 de Abril, da obra de prolongamento da marginal 

da Praia de Mira, esta com candidatura admitida e se cnseguissem cumprir toda a 

execução, incluindo  a financeira,  também teria um custo para o Município de cerca 

de 25.000€ (vinte e cinco mil euros). Havendo candidaturas abertas não as 

apresentavam, não faziam as obras?-------------------------------------------------------------------  

----- Também não considerou justa a afirmação de que as obras todas que estavam a 

ser feitas na Praia de Mira, eram do Polis. Não era do Polis o prolongamento da 

Avenida Marginal, tal como não era a Requalificação do Bairro da Valeira, nem a 

requalificação do centro da Barra. Tinham sim negociado uma obra do Polis que era 

uma obra de 800.000€ (oitocentos mil euros) que era a requalificação das portas de 

água e a limpeza de algumas valas e a reconstrução do muro do canal. Mais 
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acrescentou que os projetos tinha sido feitos pelos serviços do Município para que 

uma parte do valor a pagar não fosse absorvido em projetos, mas sim em investimento 

no terreno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Em relação ao turismo, algumas das obras referidas potenciavam o turismo, 

transformavam e deixavam de forma clara uma marca naqueles que visitavam o 

concelho, portanto também nessa área havia investimento. -------------------------------------  

----- Disse que estava prevista a biblioteca de praia, que se enquadrava na área da 

cultura e do turismo, tendo encetado contacto com as demais entidades no sentido de 

avançar com o projeto, tendo mesmo já alguns pareceres positivos. -------------------------  

----- Acrescentou que no Orçamento constava também uma verba para intervir no 

Largo da Feira de Portomar, bem como no Estádio Municipal, pese embora naquele 

caso a obrigação do Município em fazer os balneários remontava a 2007, altura em 

que tinha sido assinado um protocolo, portanto era hora de avançar. ------------------------  

----- Na ação social, a verba tinha sido sido também aumentada, comparativamente ao 

ano anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Em relação à cultura, gostaria também de ouvir algum elogio, em especial ao 

trabalho desenvolvido pela Sr.ª Vereadora da Cultura, Dr.ª Dulce Cainé, e pela Chefe 

de Divisão, Dr.ª Brigite Capeloa, pelo esforço feito na candidatura ao programa 

“Europa Criativa”, feita diretamente a Bruxelas, toda em inglês, à qual apenas 7 

Municípios no país se candidataram. A candidatura tinha sido admitida e em março 

saber-se-ia se seria aprovada ou não. -----------------------------------------------------------------  

----- Quanto à criação de emprego, o facto de terem sido iniciadas algumas obras na 

Praia de Mira potenciava o turismo, que por sua vez era uma das áreas onde mais 

rapidamente se criavam empregos, de acordo com dados estatísticos. Portanto, as 

bases estavam lançadas para receber visitantes e, futuramente, para que se assistisse 

à criação de mais emprego que, de outra forma, seria certamente mais demorada. -----  

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez que sublinhou que não estava ali para 

estar calado, mas para defender princípios que, em consciência, achava corretos, pelo 

que, enquanto o Sr. Presidente da Câmara não lhe retirasse a palavra, iria usá-la. 

Mais disse que nunca tinha feito nenhum reparo ao tempo que o Sr. Vereador Dr. João 

Reigota dispunha para usar da palavra, portanto não percebia a referência feita. --------  
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----- Quanto ao saneamento disse que era uma preocupação e que num futuro 

próximo teria que ser feita a ligação a Carromeu e Casal de S. Tomé, numa extensão 

de 20 km, situação em relação à qual a SIMRIA tinha questionado onde é que 

pretendiam fazer a ligação. Posteriormente, disse, apercebeu-se que a SIMRIA não 

previa recolher qualquer efluente domésticos na faixa entre Carapelhos até à Ermida, 

não tendo mesmo capacidade para bombear o que recebia de Cantanhede e Mira, o 

que justificava o que se passava nas Cavadas e na Lagoa. Em suma, dadas as 

circunstâncias, bem como pelas orientação técnicas existentes, o mais certo era terem 

que recorrer a “mini” estações de tratamento. Nesse sentido, no Orçamento já se 

encontravam previstas algumas verbas para as aldeias do sul do Concelho, 

nomeadamente Cavadas, Colmeal e Lentisqueira. Portanto, o panorama do 

saneamento não era tão bom como poderia parecer.----------------------------------------------  

----- Em relação aos projetos do anterior Executivo, disse que não percebia, mas que 

era muito provável que quando o Polis resolvesse intervir na Barrinha também ia ouvir 

dizer que o projeto já vinha do anterior Executivo, quando naquele momento não 

existia sequer estudo de impacte ambiental. Entretanto, tinham conhecimento de que o 

Polis pretendia despoluir a Ria de Aveiro e que uma das obras seria também a 

Barrinha de Mira.----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- No que tocava à referência que tinha feito ao “Lar de Idosos da Lentisqueira”, 

respondeu que talvez andasse mal informado. Porque o que se pretendia era o projeto 

do “Centro Paroquial” com a valência de “Centro de Dia” e “Apoio Domiciliário”, cuja 

instalações considerou em mau estado. Mais disse que ainda ninguém tinha falado em 

“Lar de Idosos”, pelo que aconselhou o Sr. Vereador a corrigir a sua fonte de 

informação, que era incorreta. ----------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. João Reigota que respondeu que não podia deixar 

passar em claro a questão, reiterando, sem qualquer ofensa e com toda a frontalidade, 

dentro dos seus princípios de deveres e direitos, que o Sr. Vereador Nelson Maltez 

tinha invervindo mais naquele dia do que em todas as reuniões anteriores. Mas tinha 

feito apenas uma breve referência. Se quisesse tornar aquele comentário numa 

questão, reiterava o que tinha dito anteriormente, tendo sublinhado que não sabia 

onde é que tinha faltado ao respeito fosse a quem fosse. ----------------------------------------  
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----- Quanto à questão da Lentisqueira, disse que estava muito bem informado, não 

sabia era tudo e também procurava dizer verdades e aquilo que dizia era que sabia o 

que se passava também na opinião pública e sabia que havia uma expetativa enorme 

relativamente à construção de um “Centro de Dia” ou de um “Lar de Idosos” na 

Lentisqueira, o que tinha toda a lógica e seria muito bom. Por isso, o anterior 

Executivo até tinha comprado um terreno naquela localidade para aquele fim e para 

isso é que as pessoas da Lentisqueira trabalhavam. Mas convinha dizer às pessoas 

que não era possível fazê-lo porque naquele momento, com a política da Troika e do 

Governo, tudo estava cortado. Convinha esclarecer as pessoas porque muitas diziam 

na rua que finalmente iam ter um “Centro de Dia”.--------------------------------------------------  

----- Finalizou a sua intervenção dizendo que tinha vindo a manter uma posição 

moderada, relativamente àquele Executivo, de respeitabilidade para quem tinha sido 

eleito e devia nortear os destinos do Concelho, posição que continuaria a ter não 

deixando, contudo,  de dizer aquilo que pensava. --------------------------------------------------  

----- Mencionou ainda com agrado a mudança de tom na intervenção mais recente do 

Sr. Presidente da Câmara, considerando que voltava à realidade dos factos e saindo 

da “fantasia” em que estava o discurso inicial, sublinhando do mesmo modo as 

referências a situações menos positivas do anterior Executivo e outras que tinham sido 

feitas, nomeadamente o Campo de Tiro, da Piscina Municipal, do Estádio Municipal, 

equipamentos que tinha tido a honra de construir. Pese embora situações que não 

tinham ficado bem resolvidas, o que admitiu. --------------------------------------------------------  

----- Referiu ainda que elogiava o Executivo e louvava mesmo a sua atuação em 

alguns aspetos, mas não deixava de assumir as suas responsabilidades de eleito e de 

cidadão, com todos os deveres e direitos sobre aqueles assunto. -----------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que, dirigindo-se ao Sr. Vereador Dr. 

José Garrucho, disse que naquele cenário nunca mais iam ter público a assistir à 

reunião. Nesse sentido, deu os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara porque num 

ano de mandato, “não era mas fez-se” e a estratégia montada naquele dia de meter 

um documento, que não o era, para desviar o assunto do Orçamento, era uma 

estratégia, como era óbvio, portanto revelava grande aprendizagem, durante um ano. 
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O mesmo se passava, com o introduzir do Orçamento depois do ponto de interesse 

para o público presente, de modo a ter “plateia” para discutirem o assunto.----------------  

----- Acrescentou que era óbvio que gostavam muito de falar sobre o Orçamento, mas 

ao ver o público cansado, sentiam-se um pouco constrangidos e queriam cortar a 

palavra. Mas isso era estratégia política, motivo pelo qual lhe dava os parabéns, por 

ter evoluído tanto em doze meses de mandato, até porque no ano anterior a 

apresentação do Orçamento tinha demorado “cinco minutos” e naquele ano tinha 

demorado muito mais, o que mostrava a aprendizagem política do Sr. Presidente da 

Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Respondeu o Sr. Presidente da Câmara, em tom de brincadeira, que era por isso 

que ao fim de oito anos esperava não estar como o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego. ----  

----- Anuiu o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que continuando disse que, sendo uma 

pessoa que tinha a fama de gostar de falar tanto tinha que cortar o discurso para o 

público não sucumbir de cansaço.-----------------------------------------------------------------------  

----- Retomando um tom mais sério disse que não se iria pronunciar sobre o 

documento da água, caso contrário teria que perguntar se o Executivo tinha 

conhecimento que também lá se encontrava prevista, para as IPSS, uma subida na 

componente variável de 170% e da componente fixa de 725%. Do mesmo modo, 

mencionou que a receita iria aumentar 725%, o que queria dizer que grande parte das 

IPSS não pagavam água e iriam passar a pagar, o que era mais um custo.----------------  

----- Disse que também não iria falar sobre a SIMRIA, nem do problema de ligar o 

saneamento ou não, porque se o fosse fazer teria que dizer que a SIMRIA, “contra 

tudo e contra todos” tinha ligado a Cantanhede, que nem pertencia à SIMRIA e tinha 

sido esse o problema. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais disse que não era sobre isso que iria falar, mas sobre o Orçamento e sobre 

o assunto que ali tinha levado o público.---------------------------------------------------------------  

----- Relativamente ao Orçamento disse que muitas vezes os números “batiam certo”, 

mas o texto que era escrito não correspondia aos números e quando se referia na 

introdução “uma estratégia assertiva de redução das Despesas Correntes”, na página 

seguinte podia verificar-se o contrário. Isto é, registava-se um aumento na Despesa 

Corrente, em 6%, e as Receitas Correntes também subiam, graças ao IMI, com mais 
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350.000€ (trezentos e cinquenta mil euros) e à Assembleia Municipal onde a proposta 

tinha sido corrigida, caso contrário era a “desgraça total”, com os votos contra do PS, 

aumentando também as transferências correntes, quase 7,5%. Portanto era verdade 

quando se dizia que as receitas correntes iam aumentar, mas era mentira quando se 

dizia que iam reduzir as despesas correntes e, por vezes, não batia certo o que se 

escrevia com os númerios que se apresentavam. --------------------------------------------------  

----- Só de IRS havia um aumento de 90.000€ (noventa mil euros), onde se podia ter 

ido mais longe, no apoio social, prescindindo da taxa de IRS. ----------------------------------  

----- Referiu ainda que o Executivo tinha recebido 3.000.000€ (três milhões de euros) 

de obras que já estavam feitas ou a fazer do anterior Executivo e ainda iria receber 

mais 1.000.000€ (um milhão de euros) no ano seguinte, o que se iria ver 

posteriormente na análise da Prestação de Contas. -----------------------------------------------  

----- Quanto ao pessoal, disse que já ninguém atacava, que percebiam. Felizmente, 

quem tinha roubado os funcionário públicos estava a devolver alguma coisa, porque o 

Tribunal Contitucional assim o obrigava. Ninguém era contra o aumento do pessoal, 

quando se tratava, não de aumentar o número de pessoas, mas com ressarcimento do 

que tinha sido roubado. -------------------------------------------------------------------------------------  

----- Em relação ao montante das transferências correntes por causa da AIBAP, ali sim 

é que devia existir pelo menos um parágrafo a explicar a situação, a justificar o que se 

pretendia fazer com a AIBAP. Nesse campo, leu o seguinte parágrafo da página 9 do 

documento do Orçamento:---------------------------------------------------------------------------------  

----- “(…) estarem previstas transferências para a Associação da Incubadora do Beira 

Atlântico Parque, em resultado do processo de revitalização da mesma (…)”, tendo 

questionado o que é que se entendia por “processo de revitalização da mesma” e o 

que é que iria ocorrer, considerando esses como pontos essenciais a esclarecer. -------  

----- Quanto à análise estrutural do Plano, classificou-a como “uma desgraça” porque 

aquilo que era escrito muitas vezes não tinha correspondência. -------------------------------  

----- Nas Opções do Plano, considerou haver um desinvestimento claro, quer em 

percentagens, quer em termos absolutos, em Saneamento e Salubridade, 

Abastecimento de Água, Resíduos Sólidos, Proteção do Meio Ambiente, Desporto, 

Recreio e Lazer e Turismo, nomeadamente nas Grandes Opções do Plano.---------------  
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----- O mesmo se passava no PPI, com uma exceção ou outra, em que se verificavam 

decréscimos acima de 50%. Desporto e Lazer era uma desgraça, com um decréscimo 

de 85%, o Turismo tinha sofrido um aumento de 10.000%, dado que no ano anterior 

tinha uma rubrica a zero, mas em termos efetivos eram 10.000€ (dez mil euros) 

porque tudo o resto era reduzido à insignificância, com um decréscimo de 95%. Nesse 

sentido disse que já sabia a resposta do Sr. Presidente da Câmara, que se teriam que 

considerar os investimentos indiretos, mas no texto era descrito o Tursimo e no 

Orçamento não aparecia. Então, disse, que se falasse do assunto no sítio correto, 

caso contrário, apesar de poder ler o texto, também sabia analisar os números, e se 

ficasse apenas pelo texto ficaria com uma noção irreal. Deu como exemplo a lacuna, a 

nível do texto, dos projetos do Orçamento Participativo, o que lhe pareceu revelar 

vergonha em relação ao assunto, não havia menção nem à Lentisqueira, nem ao 

Seixo, mas ao que parecia iria haver uma divisão de 40-10, o que estava lá, mas não 

no texto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto às “Áreas Relevantes”, solicitou esclarecimentos, nomeadmanete em 

relação à criação do Centro Municipal de Proteção Civil, tendo questionado onde é 

que nas Grandes Opções do Plano, no Plano Plurianual de Investimento e nas Áreas 

Mais Relevantes havia menção àquela estrutura, quais os montantes envolvidos, o 

que considerou que era “enganar e iludir”. Perguntou onde constava a revitalização do 

património e das “Casas da Guarda”, o que é que se pretendia fazer, se era incentivar 

junto do Governo. Se assim fosse, teria que acrescentar, junto do respetivo Ministério, 

que já lá tinha dado entrada de um processo há seis ou sete anos. Mas, em termos de 

efetividade, nada de concreto era referido, pelo que perguntou qual o sentido de 

mencionar no texto se, depois, não havia qualquer rubrica com aquele propósito. -------  

----- Na Ação Social, já tinha referido que não havia referência a nenhum dos projetos, 

mas constava nos números. No entanto, manifestou a sua preocupação por estarem 

consignados apenas 20.000,00€ (vinte mil euros) para IPSS e apoio social, uma vez 

que aquelas instituições, com os cortes do Governo, iriam precisar de muito apoio. -----  

----- No Ordenamento e Gestão do Território referiu a obra do PROMAR, a qual já 

tinha dado “por perdida” mas, por sorte, alguns promotores não tinham terminado e o 

GAC tinha acabado por prolongar a sua ação.-------------------------------------------------------  
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----- Quanto a obras estruturantes referiu a Rua Manuel Figueira, no Seixo, que 

apenas iria ser feita em 2016, à semelhança do Centro dos Carapelhos, que também 

só iria realmente avançar em 2016, o que considerou como uma boa estratégia 

política. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Refriu ainda o Centro Urbano da Barra e do Bairro da Valeira, cujas candidaturas 

tinham sido aprovadas num financiamento de 85%, motivo pelo qual deu os parabéns 

ao Executivo, perante todos os presentes, tal como tinha dito que faria, caso as 

candidaturas fossem aprovadas. Acrescentou ainda: a Rua Nova do Salão, a qual 

considerou um excelente investimento, pese embora tivesse lembrado para a 

necessidade de fazer o saneamento; Rua dos Moliceiros, frente à IPSS do Seixo; a 

Rua Nova dos Carapelhos; em Portomar, com 20.000,00€ (vinte mil euros) para a 

requalificação dos passeios do Largo 5 de Outubro, acrescidos de 120.000,00€ (cento 

e vinte mil euros) para a requalificação do Largo da Feira, ainda que com um 

decréscimo de receitas muito grande, de acordo com a informação presente no 

Orçamento, em Taxas, Loteamentos e sobretudo em Mercados e Feiras, pelo que 

entendeu que devia constar uma explicação em relação à estratégia para aquela área.  

----- Acrescentou que era importante ter a noção de que aquela votação correspondia 

ao Orçamento de 2015, dois terços do de 2016 e um terço de 2017. Exemplo disso era 

o investimento em saneamento, com um valor muito baixo para 2015 e um enorme 

investimentos para os três anos seguintes. Ainda que isso representasse aquilo que o 

Dr. Raul de Almeida, enquanto presidente da Comissão Política, tanto criticava, que 

era fazer Orçamento para além do limite de um mandato. ---------------------------------------  

----- Quanto ao Saneamento e Salubridade, não via qualquer problema; na ampliação 

da rede de saneamento as obras estavam à vista, pese embora apenas visse 

referência àquelas obras no DEE. No entanto, a “Nova Adutora” até já lhe “parecia 

mal”, dado que já era a quarta vez que constava em Orçamento e perguntou porque é 

que não se fazia aquela obra, se era tão importante. Concluiu que, feitas as contas, a 

responsabilidade era partilhada, entre o anterior e o presente Executivo. -------------------  

----- Relativamente às obras de saneamento no Casal de S. Tomé questionou, para 

quem dizia que o problema era tão rápido de resolver, qual era a percentagem feita, o 

que é que já estava ligado e o que faltava.------------------------------------------------------------  
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----- Quanto à substituição de condutas, considerou uma boa medida, não fosse a 

distribuição de verbas, com apenas 5.000,00€ (cinco mil euros) para o ano 2015 e um 

investimento considerável para os três anos seguintes, com uma verba de 

700.000,00€ (setecentos mil euros). --------------------------------------------------------------------  

----- No que respeitava à recolha de resíduos, tão importante para o MAR, 

nomeadamente nos “Centros de Recolha Intermédios”, o cenário repetia-se.--------------  

----- Relativamente ao meio ambiente, referiu o “Parque Intergeracional do Seixo”, cuja 

referência não via no texto, mas que constava no Orçamento, na Proteção e Meio 

Ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Na Cultura, mencionou a candidatura, no entanto não percebia porque é que nas 

outras candidaturas que não tinham sido apresentadas nem aprovadas não era 

mencionada a taxa de comparticipação e naquele caso já assumia 60% de 

comparticipação. Afirmou que tinha que haver um critério.---------------------------------------  

----- Ainda na Cultura, perguntou em que é que consistia a “Bilbioteca de Praia” e 

perguntou se o POOC permitia e, assim sendo, sugeriu que fossem construídas 

também instalações sanitárias. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao “Desporto, Recreio e Lazer” referiu a menção a um campeonato do 

mundo que afinal era uma etapa de uma prova de orientação de índole mundial, na 

qual iria participar e onde no ano anterior até tinha ganho, embora não tivesse sido 

considerado campeão nem tivessse tido direito a medalha de mérito, porque não era 

campeão nacional, só daquela prova. Em suma, para aquela área que mexia com 

tanta gente, não bastava dar medalhas e apenas 35.000,00€ (trinta e cinco mil euros) 

não seria, com toda a certeza, suficiente. -------------------------------------------------------------  

----- A questão do Montalvo, era uma Zona Industrial que o próprio sempre tinha 

defendido e continuava a defender, no entanto faltava também a explicação do 

investimento no Polo I, da  Zona Industrial e sugeriu uma melhoria em 

telecomunicações, bem como no Polo II da Zona Industrial.-------------------------------------  

----- Quanto ao Turismo disse que apenas constavam obras indiretas, apesar dos 

“chavões”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Concluiu, dizendo que em 2016 é que teria que se mexer num asunto realmente 

sério, que era o documento que não tinha sido ali analisado, que se prendia com a 
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questão da água e do saneamento. Porque se houvesse possibilidade de apresentar 

candidaturas para saneamento, então todas as obras pequenas teriam que ser 

deixadas para trás, se quisessem fazer as grandes. -----------------------------------------------  

----- Disse ainda que não percebia como é que os mesmos Serviços Técnicos que a 

ele lhe tinham dito que com o saneamento de Casal de S. Tomé se passava a ter 

quase 50% de cobertura, passado dois anos aquele valor passava para 37%. De duas, 

uma, ou o Concelho tinha aumentado ou a regra de medir era diferente e aqueles 

documentos tinham sido tornados públicos em anteriores Orçamentos, apresentados 

na Assembleia Municipal, e tinham sido validados tecnicamente.------------------------------  

----- Concluiu, considerando aquele um Orçamento “de flores”, de obras fáceis de fazer 

e de agradar, porque o essencial, que eram as obras estruturantes que faziam buracos 

e não davam votos, e sabia bem do que estava a falar uma vez que era por isso que 

tinham perdido as eleições, ainda não estavam a ser feitas, pese embora ainda 

houvesse uma “boa desculpa” pelo facto de não ter aberto o quadro comunitário, mas 

teria que admitir que, ao abrir, ou teria que haver uma revisão orçamental ou 

“empurravam” tudo para 2016, 2017 e 2018.---------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que começou por dizer que, apesar de não 

lhe terem sido apresentadas questões, iria comentar alguns pontos que considerava 

relevantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Assim, disse que, tal como era defendido por outros Presidentes de Câmara e até 

mesmo pela própria CIM, o Orçamento de 2015 seria sujeito a alterações e revisões, 

uma vez que havia um conjunto de circunstâncias que a isso obrigaria, nomeadamente 

em relação ao saneamento. Até porque, de acordo com o Orçamento, o DEE  

(Documento de Enquadramento Estratégico), previa que os Municípios tivessem 90% 

de cobertura de saneamento no final de 2013 e, em 2014, Mira tinha apenas 37%. -----  

----- Acrescentou que a preocupação em relação ao saneamento era partilhada por 

todos os presentes e que era uma prioridade. -------------------------------------------------------  

----- O exemplos da eficiência energética e da ação social tinham sido outros 

apresentados e que, não estando devidamente definidos, teriam que, a curto prazo, 

ser clarificados.------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Portanto, naquele momento, estavam numa fase de estudos e preparação do 

caminho a seguir, durante o qual teriam que estar muito atentos para não perder 

oportunidades, nomeadamente em relação à eficiência energética na Piscina 

Municipal, ao saneamento, à água, à recolha de lixo, entre outros. ---------------------------  

----- Quanto à AIBAP, mencionou que a intenção era recuperar o edifício e que teria 

que ser o Município a assumir isso, daí ter uma verba estipulada no Orçamento. 

Assim, explicou que em 2014 tinha sido possível liquidar dois empréstimos, resultando 

desse facto uma verba de cerca de 300.000,00€ (trezentos mil euros) que passaria a 

ficar “disponível” no serviço de dívida, por ano. Desse modo, parte daquele valor 

passaria a ficar afeto à AIBAP, uma vez que 90% pertencia ao Município, para além do 

edifício estar muito degradado e a necessitar de intervenção urgente. -----------------------  

----- Partilhou com os presentes uma visita que tinha feito ao edifício, acompanhado 

pela Presidente da CCDRC na qual a própria se tinha comprometido a colaborar na 

resolução daquela situação, até pelo mau exemplo que representava, dado o estado 

em que se encontrava.--------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao Centro Municipal de Proteção Civil, referiu que havia a possibilidade de 

algumas das “Casas da Guarda” passarem para a exploração do Município. --------------  

----- Em relação ao PROMAR, disse que estava a terminar.-------------------------------------  

----- No que respeitava aos Carapelhos e à Rua Nova do Salão mencionou que, 

apesar de serem pequenas verbas, em abril já teriam regras mais bem definidas em 

termos de fundos comunitários. --------------------------------------------------------------------------  

----- Outra questão que seria também resolvida em breve era o processo com a 

empresa “Júlio Lopes”, que afetava cerca de 600.000,00€ (seiscentos mil euros) no 

Orçamento. Tal como o Polis da Ria, onde tinham já encetado conversações no 

sentido de definirem concretamente as ações que estavam em falta, uma vez que se 

tratavam de 446.000,00€ (quatrocentos e quarenta e seis mil euros) de compromissos 

assumidos com outras entidades e que também não os poderiam afetar a outra área. 

Em termos gerais era cerca de 1.000.000,00€ (um milhão de euros) que poderia ser 

distribuído por outras rubricas, mas que tal não era possível. -----------------------------------  

----- Quanto à Biblioteca de Praia, referiu que se previa que fosse feita junto às 

Instalações Sanitárias, sem objeção por parte da ARH.-------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
 

 
Ata da Reunião Ordinária de 31/10/2014 

Página 35 de 76 
 

----- No que respeitava à requalificação do Polo I da Zona Industrial, disse que se 

tratava de requalificar principalmente as estradas e os passeios, que estavam em mau 

estado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Em relação ao Turismo, fez referência às obras estruturantes, como era o caso do 

prolongamento da Avenida, o Bairro da Valeira e o Centro da Barra, que permitiria o 

acesso à Praia do Poço da Cruz. ------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez que fez questão de esclarecer o Sr. 

Vereador Dr. Miguel Grego em relação à referência dos 37/ 50%, tendo clarificado que 

o estudo tinha incidido sobre a faturação do Município, sobre os dados disponíveis no 

sistema informático. Portanto, Carromeu e Casal de S. Tomé ainda não tinham sido 

considerados, ou seja, os 37% eram referentes aos consumidores atuais e os valores 

seriam diferentes quando fossem consideradas aquelas localidades. ------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que começou por dizer que era bonito 

ver que os dois partidos políticos ali representados tinham opiniões muito diferentes e 

que o tempo histórico dos Orçamentos tinha mudado, não por vontade dos envolvidos, 

mas porque a geografia política em Mira tinha sofrido alteração -------------------------------  

----- Continuou a sua intervenção com um agradecimento ao Sr. Presidente da 

Câmara por não ter referido a pressão e as reuniões que tinham tido para organizar o 

Orçamento e os contributos que tinha dado, porque isso lhe permitia dizê-lo. Porque 

quem tivessem ouvido o Sr. Presidente da Câmara a apresentar o Orçamento diria 

que tinha sido apenas pelo Sr. Presidente e pelos Senhores Vereadores do Executivo 

e parecia que mais ninguém tinha contribuído. No entanto aquele documento não era 

obra exclusiva do PSD, se o tivesse sido certamente não estaria daquele modo.---------  

----- Explicou que o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego tinha feito referência a algumas 

rubricas que, embora lá constassem, encontravam-se quase a zero, mas para lá 

estarem tinha sido preciso quase “guerrear” ou seja, havia quatro questões que 

considerou fundamentais para o Concelho de Mira – ainda bem que naquele dia 

tinham lá público a assistir – sem as quais não havia desenvolvimento em Mira. Mais, 

corriam o risco de até perderem características que defendessem a existiência de Mira 

como Concelho, porque se não existissem factores de sustentabilidade corriam o risco 
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de perder o Concelho. Portanto, não estavam ali a brincar a pequenas coisas. Não era 

apenas um mero Orçamento, uma mera obra, nem apenas uma taxa de execução.-----  

----- Mencionou como questões essenciais as seguintes: água, saneamento, resíduos 

e telecomunicações. Não era possível fazer obras estruturantes que permitissem o 

desenvolvimento económico, social, qualidade de vida das população sem que antes 

aquelas obras fossem feitas. Mais disse que podiam fazer o arranjo de um largo, do 

Centro da Vila, mas se não tivessem lá água, saneamento e telecomunicações 

instaladas o que acontecia era que no momento em que as tivessem que fazer teriam 

que “rebentar” a obra anterior e o dinheiro gasto na obra inicial “ia simplesmente para 

o lixo”, o que muito se tinha visto, em larga escala, por todo o país. --------------------------  

----- Acrescentou que o MAR tinha reunido várias vezes com o Executivo e tinham-no 

confrontado com aquelas quatro prioridades. As questões da água, de que estava um 

inventário razoavelmente feito das carências e do que existia no Concelho, do 

Saneamento, não apenas da obra que faltava fazer, mas também o problema que já 

tinha sido referido, do acordo do contrato com a SIMRIA, que naturalmente tinha ali 

uma série de inviesamentos muito complicados, desde logo porque as redes em Mira 

estavam a lançar na SIMRIA a água da chuva, como se fosse esgotos. Dos 

600.000,00€ (seiscentos mil euros) que tinham sido referidos não se sabia qual era a 

percentagem de água da chuva, mas havia conhecimento de que havia “picos” que 

coincidiam com “picos” de chuva. Portanto havia ali distorções que ninguém antes 

tinha resolvido, designadamente o PS e o PSD, que tinham sido os partidos que 

tinham governado o concelho. ----------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao saneamento que estava a funcionar considerou que era de facto, como 

naquele momento se tinha percebido era de 37%, ou seja, pouco mais de um terço 

das necessidades de saneamento do concelho. Como é que era possível fazer outras 

obras?! para depois rebentar com estradas, ruas, estragar tudo o que tinha sido feito, 

não podia ser. Mais, alguém imaginava que pudesse haver turistas a vir a Mira, 

quando os esgotos corriam nas valetas?! Perguntou se algum dos presentes gostaria 

de visitar ou passar férias noutros lugares onde o lixo e os esgotos corriam nas 

valetas, em frente às casas ou para as linhas de água?! Com certeza que não, por 

isso era urgente resolver aquele problema estruturante.------------------------------------------  
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----- Apontou a questão dos resíduos sólidos, por não haver um sítio próprio para o 

seu depósito, verificando-se que os caminhos eram feitos com restos de casas, com 

entulhos, com abandono de monos pela floresta, pelas valas, numa tradição que 

durante algum tempo se compreendia, porque eram materiais biodegradáveis, mas 

que agora cada vez se compreendia menos porque havia materiais que earm atirados 

para o meio ambiente que eram altamente perigosos, tais como metais pesados, 

produtos que depois apareciam nas redes de água e que todos, as famílias, os filhos, 

os netos, os bebés consomiamm e que tinham impactos substanciais na condição 

física e na saúde das pessoas. Não era por acaso que nas zonas de desenvolvimento 

onde os esgotos e a qualidade da água era insuficiente surgiam certo tipo de 

patologias, como os cancros e outras perturbações de ordem física que eram muito 

graves e que custavam ao herário público muitos milhões, para além do sofrimento e 

da desgraça que caía sobre as famílias e isso devia ser respeitado, com um 

tratamento adequado dos resíduos sólidos. ----------------------------------------------------------  

----- Lembrou o pagamento quer era feito à ERSUC pela recolha dos resíduos sólidos, 

pagamento esse feito por quilo quando havia produtos que poderiam ser 

transformados em receita, tais como os produtos vegetais, relva, podas, folhas, que 

eram abusivamente colocados em contentores do lixo, quando podiam ir para uma 

zona de compostagem e produzir os fertilizantes para utilizar nos jardins municipais, 

ou para entregar a uma entidade industrial e em troca receberem fertilizantes para 

serem utilizados nas zonas verdes municipais ou até distribuir por instituições que 

tinham desenvolvimento de hortícolas, como era o caso da Cercimira, ou outras, 

portanto, havia um trabalho que era preciso fazer porque era possível transformar uma 

despesa numa receita e numa valorização ambiental essenciais. Afirmou que o PSD 

teve que ouvir o MAR porque não tinha a maioria e se o MAR votasse contra o 

Orçamento, simplesmente o PSD não teria a garantia de que o Orçamento fosse 

aprovado, a menos que o PS fizesse o favor de votar favoravelmente o Orçamento, 

juntamente com o PSD, o que, como era evidente, tinham enormes dúvidas de que 

pudesse acontecer, porque a geografia política em Mira tinha sido mudada pelos 

eleitores e o MAR estava ali a fazer a diferença.----------------------------------------------------  
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----- Mas havia ainda outra questão levantada pelo Sr. Vereador Dr. Miguel Grego, que 

gostava de sublinhar, que era a das telecomunicações, e no presente era impossível 

trabalhar sem boas ligações de internet, com dificuldades no acesso e na limitação 

quer de serviços, quer na qualidade dos mesmos, quer ainda na velocidade 

conseguida. O que nem sequer era um investimento muito caro, mas que precisava de 

ser feito em articulação com a PT para que fossem instaladas as zonas de PA onde 

pudessem ser ligadas todas as casas para que fosse possível ter uma rede de 

telecomunicações importante. O mesmo se aplicava aos particulares, cidadãos 

Mirenses, mas sobretudo às empresas, que, por opção e por falta de condições, 

dificilmente escolheriam o nosso concelho para se instalar, criar postos de trabalho, 

desenvolver a economia e gerar riqueza sem terem condições de disponibilidade e 

qualidade a nível de telecomunicações, água e saneamento.-----------------------------------  

----- Comparou o concelho e a Câmara de Mira a um condomínio onde todos os 

condóminos tinham despesas a pagar, que era o que se passava naquele caso 

concreto. Podia haver investimento se existisse um Plano Estratégico, podiam 

conseguir captar fundos estruturais se existissem planos e índices de maturidade nos 

projetos para conseguir o financiamento, mas para isso era preciso trabalhar. E o 

MAR, com apenas um Vereador no Executivo nunca se tinha furtado a trabalhar e a 

criar um entendimento com o PSD para que as necessidades e os requisitos de 

desenvolvimento do concelho fossem feitos. ---------------------------------------------------------  

----- Sobre o Orçamento, para além das quatro questões iniciais, de resto pensava que 

iriam ter acesso a ele para além das redes sociais, os jornais iriam dar notícia da visão 

estratégica sobre os quatro vetores importantes do saneamento. -----------------------------  

----- Mostrou-se completamente contra a entrega da exploração das águas do 

concelho de Mira às entidades de administração vertical da água, por considerar que 

no dia em que a água de Mira fosse entregue às Águas de Portugal, direta ou 

indiretamente, o que ia acontecer, muito provavelmente a água iria diminuir de 

qualidade e aumentar muito de preço. Em todos os bens essenciais que tinham 

deixado de estar sobre a alçada do Estado e tinham passado para a alçada de 

privados, o que tinha acontecido verdadeiramente e com eficácia tinha sido arranjar 

lucro, não providenciar bons serviços para as pessoas, não servir as populações de 
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forma correta e adequada. O que, de resto, era legítimo, porque os privados faziam 

negócio para ter lucro, mas havia bens que tinham que ver com condições básicas, 

com direitos básicos dos cidadãos.----------------------------------------------------------------------  

----- Comparou ainda a questão do Ébola com a fome, referindo que muito se falava 

sobre o vírus, mas que a fome era muitíssimo mais mortífera, mas que matava 

sobretudo os pobres e isso não dava origem a notícias, enquanto que o vírus podia 

ameaçar os ricos e isso sim era notícia. Por isso, gastavam-se milhões em torno do 

vírus para justificar negócio e esqueciam-se das pessoas e naquele momento o que 

estavam ali a tratar era das pessoas, o que implicava dinheiro, decisões políticas, ouvir 

e ser ouvido pelos políticos. E isso tinha que passar a ser feito cada vez mais. -----------  

----- Passando ao Orçamento propriamente dito, relativamente à Administração Geral, 

à Gestão e ao Apoio à Decisão da Câmara Municipal, sugeriu ao Sr. Presidente da 

Câmara, embora não fosse altura para alterar o texto, mas que o tempo também tinha 

sido pouco, embora assim não o parecesse, que se passasse a tratar do Orçamento 

não apenas com um mês e meio ou dois meses de antecedência, mas provavelmente 

com cinco ou seis meses antes, para terem o tempo de maturar as questões e de 

envolver mais pessoas na participação. Nesse sentido, acrescentou que gostava que o 

Orçamento pudesse ser discutido de forma pública para que os cidadãos pudessem 

participar nas escolhas que ali estavam a ser feitas pelos políticos. Referiu que tinham 

procurado melhorar as condições de trabalho no interiror do Município, por exemplo, 

através da aprovação do Regulamento do álcool e que não era referido nas 

justificações do Orçamento, nas áreas relevantes. Mais disse que era um instrumento 

que ia ser aplicado pela primeira vez e que era fundamental para criar boas condições 

não apenas de saúde e salubridade no interior da Câmara Municipal mas também 

para os impactes que isso podia ter para o exterior. -----------------------------------------------  

----- Relativamente ao ensino não superior, estranhou que não estivesse referido 

naquele documento a formação profissional. No concelho existia ensino não superior, 

assegurado pelo Agrupamento de Escolas de Mira, mas faltava formação profissional 

e havia alguma formação profissional que era feita no concelho, de forma privada e 

por uma IPSS, que era a CerciMira, e era importante prestar atenção a isso. Mais 

disse que não podiam “mandar” os jovens para serem formados noutros concelhos, 
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porque provavelmente não regressariam a Mira e se assim fosse, estava-se a criar, 

mais uma condição para perder a independencia. Lembrou que se assistia à redução 

de elementos da GNR, na área da saúde, tinham fechado  o Tribunal, qualquer dia era 

a Repartição de Finanças, e isto eram medidas do Governo do PSD e corria-se o risco 

de, com tantas perdas, se perder também o concelho.--------------------------------------------  

----- Quanto à rede de ciclovias e ao Ordenamento e Gestão do Território e 

Planeamento Estratégico disse que existia um património fundamental que eram as 

ciclovias e que eram um fator importante não apenas para a utilização pela população 

residente, mas que permitiam trazer centenas de turistas para as utilizarem. Mais 

disse que Mira era visitada por centenas de pessoas que visitavam o concelho para 

fazer percursos daqueles. Portanto, era necessário valorizar aquele património, com a 

elaboração de Planos Estratégicos de Desenvolvimento e de utilização. Por outro lado, 

faltava uma rede que permitisse a ligação entre as atuais ciclovias e as aldeias, o que 

poderia ser facilmente feito, com recurso às vias existentes, de modo a que as 

pessoas pudessem facilmente circular de bicicleta nas estradas municipais numa zona 

reservada para o efeito, de modo a que todas as pessoas pudessem deslocarem-se 

nas ciclovias.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Relativamente às questões do saneamento e da salubridade e ainda 

relativamente à SIMRIA, disse que já tinha desafiado o Sr. Presidente da Câmara a 

quantificar o que se pagava à SIMRIA e estabelecer a diferença se fosse construída 

uma pequena unidade de processamento de uma parte dos esgotos que eram 

entregues à SIMRIA.-----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Ainda em relação à água, disse que o fornecimento estava em péssimo estado e 

corriam-se grandes riscos, pela qualidade e envelhecimento das condutas, algumas 

ainda em fibrocimento, pese embora a Organização Mundial de Saúde não levantasse 

nenhuma preocupação especial, mas não deixava de ser alarmante retirar o amianto 

de habitações e estabelecimentos públicos, continuando com as condutas da água 

naquele material. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à cultura, mencionou que era um fator importante para conseguir atrair 

mais turismo e desenvolvimento económico no concelho. Disse que havia duas 

questões que considerou importantes: os viveiros e a Barrinha, na Praia de Mira, que 
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há muitos anos tinham funcionado, por um lado como polo de atração, e por outro para 

fazer o povoamento piscícola da rede de valas do concelho. Mais disse que era um 

património que existia e podia ser reabilitado, tendo referido como um bom exemplo o 

Fluviário construído no concelho de Mora. ------------------------------------------------------------  

----- Referiu também outro fator estratégico para potenciar o desenvolvimento, 

nomeadamente a localização estratégica do concelho relativamente à cidade de 

Coimbra, capital de distrito, a qual havia poucos meses tinha sido considerada 

Património Imaterial da Humanidade. Referiu a possibilidade de atrair alguns daqueles 

turistas para visitarem o concelho de Mira. Mais disse que já existiam hotéis, mas era 

necessário fazer mais, para que os visitantes fossem cativados com atividades 

culturais, de lazer, de natureza, tudo bem articulado e “transformado” num produto que 

fosse um fator de desenvolvimento para o Concelho. Isso não via consagrado no 

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

----- Ainda em relação ao recreio, lazer e cultrura, referiu as regras de apoio às 

associações, IPSS e a todas as instituições que desenvolviam atividades no concelho, 

o que carecia de critérios, definidos de forma e com visão estratégica de futuro. ---------  

----- Relativmanete ao Tursimo disse que tinha proposto ao Executivo que fosse feita 

uma Feira Gandaresa, tendo entregue um regulamento para a mesma e passado um 

ano não havia ainda resposta. Esclareceu que se pretendia que fosse um espaço onde 

se pudesse mostrar tudo aquilo que se fazia no concelho, desde as produções 

agrícolas, onde os produtores podiam mostrar os seus produtos, onde também se 

podiam juntar as atividades de animação cultural.--------------------------------------------------  

----- Finalizou, a dizer que continuava à espera daquele lado do desenvolvimento, da 

estratégia, que, lamentavelmente para o MAR, o PSD não tinha conseguido fazer.------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara apenas para esclarecer que não tinha feito 

refererência à intervenção do MAR no Orçamento de forma propositada, para que o 

próprio Sr. Vereador Dr. José Garrucho o pudesse fazer. ----------------------------------------  

----- Acrescentou que todas as questão que o Sr. Vereador Dr. José Garrucho tinha 

referido não eram questões orçamentais, mas de estratégia e política, não existindo 

rubricas propriamente ditas, embora pudessem estar presentes nos textos. ---------------  
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----- Seguidamente, passou-se para o ponto D.A.F. 1.6.,da Agenda de trabalhos 
da reunião: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- PROPOSTA DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS GARRUCHO ------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto a favor, do Sr. Vereador 

Dr. José Garrucho, e seis abstenções, do Sr. Presidente da Câmara e dos Senhores 

Vereadores Dr. João Reigota, Nelson Maltez, Dr. Miguel Grego, Dr.ª Dulce Cainé e 

Prof.ª Maria da Graça Domingues, aprovar a proposta n.º 296/2014, contendo o 

requerimento apresentado na reunião da Câmara Municipal de 09 de outubro de 2014 

pelo Sr. Vereador Dr. José Garrucho, nos termos do n.º 1 do artigo 53.º da Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. --------------------------------------------------------------------  

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

----- “PROPOSTA DE ANULAÇÃO DO PROCESSO DA VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO – Req. do Sr. Vereador José Carlos Garrucho-------------------------------  

----- Na reunião de Câmara do passado dia 9/010/2014, foi apresentado prelo Sr. 

Vereador José Carlos Garrucho, uma proposta, para submissão a deliberação do 

Executivo Municipal, na qual o mesmo peticiona que seja anulado o processo de 

votação do Orçamento Participativo, edição de 2014, pelos motivos ali expostos – cfr. 

Documento anexo; -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Em face da apresentação desta proposta, impõe-se aferir se a Câmara Municipal 

é o órgão competente para deliberar sobre a matéria constante da dita proposta;--------  

----- A este respeito dispõe o artigo 45.º da Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, que: “Os órgãos das autarquias locais, só podem deliberar no quadro da 

prossecução das atribuições destas e no âmbito do exercício das suas competências 

nos termos da lei”.--------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Neste contexto, dispõe ainda o n.º 1 do artigo 53.º da Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro que: “(…) A ordem do dia deve incluir os assuntos indicados pelos 

membros do respetivo órgão, desde que sejam da competência deste e o pedido 

correspondente seja apresentado por escrito(….)”; ------------------------------------------------  

----- Ora, considerando que esta matéria não se encontra dentro das competências da 

Câmara Municipal e que todo este procedimento foi aprovado pela Assembleia 

Municipal, cabendo a este órgão “Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos 
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que visem a prossecução das atribuições do município” nos termos do disposto na 

alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; -----  

----- Pelo exposto, propõe-se que a Câmara Municipal submeta à apreciação da 

Assembleia Municipal a proposta apresentada pelo Ex.mo Sr. Vereador José Carlos 

Garrucho, em anexo.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado submeter a referida proposta a deliberação do Órgão 

Deliberativo do Município, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que iniciou por fazer uma breve 

introdução ao contexto em que a sua proposta tinha surgido. Assim, começou por 

dizer que tinha tido conhecimento de uma série de queixas sobre a forma como o 

processo do Orçamento Participativo tinha decorrido. Ou seja, o Regulamento do 

Orçamento Participativo permitia dois tipos de votação:  presencial e  on-line. O MAR, 

na conversa que tinha tido com o PSD relativamente àquela matéria tinham levantado 

uma série de questões técnicas relativamente à fidelidade dos votos via eletrónica, 

porque não conheciam o software que ia ser utilizado, nem o protocolo dos 

funcionários que geriam o processo e não percebiam quem é que fazia a supervisão 

de tudo. O PSD tinha entendido levar avante aquela decisão e perante isso a questão 

ficou apenas à espera de ver o resultado. Quando tinham sido publicados os 

resultados tinha chamado a atenção em reunião do Executivo que a disparidade de 

votos entre o projeto vencedor e o segundo era de tal ordem que qualquer cidadão se 

questionava como é que um tinha tantos votos e o segundo tinha tido tão poucos. ------  

----- A discrepância era de tal ordem que tinha desafiado o Executivo a desafiar os 

promotores do projeto a virem explicar o método que tinham usado, numa reunião ou 

plenário onde todos os subscritores de todos os projetos pudessem explicar a forma 

como se tinha atingido tão grande eficiência na votação de um projeto. Claro que nada 

disso colocava em causa os projetos candidatos, o que nunca se tinha colocado. 

Todos os projetos eram bons e, tendo sido tecnicamente aceites, eram válidos e não 

era o projeto vencedor que estava em causa, mas o modo como o número de votos se 

tinha conseguido atingir.------------------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
 

 
Ata da Reunião Ordinária de 31/10/2014 

Página 44 de 76 
 

----- Esse desafio não tinha tido qualquer efeito, o que tinha acontecido, por proposta 

do Sr. Presidente da Câmara eram reuniões da Comissão que ia acompanhar o 

processo, a qual ia decidir, mas havia uma dimensão que tinha que ver com os 

aspetos de interpretação legal e a dimensão que estava plasmada na sua proposta era 

uma dimensão de ordem política. Aquela votação era política, uma eleição de um 

projeto  ou a votação num conjunto de projetos, era uma escolha e como tal tinha que 

corresponder a requisitos básicos de qualquer eleição. A cada eleitor corresponderá 

um voto e um só voto, em segundo lugar, aquela garantia que a pessoa exprimiu o seu 

voto, com garantia de não haver influência. Finalmente, que mesmo os votos 

presenciais tinham que existir, tanto quanto depois tinha vindo a ter conhecimento, 

nem os votos presenciais tinham existido do ponto de vista físico uma vez que os 

votos presenciais tinham sido, no fundo, votos eletrónicos, já que não tinha havido 

boletins de voto onde os cidadãos, dessa forma, manifestassem a sua vontade. ---------  

----- Portanto, não apenas na opinião do próprio, mas também por ter ouvido várias 

pessoas a queixarem-se da forma como o processo tinha decorrido, era importante 

tornar transparente o processo da eleição. Na sua opinião, uma vez que a quantidade 

de problemas técnicos que entretanto tinham sido inventariados, inclusivamente pelos 

elementos da Comissão, tinham sido de tal ordem, a única maneira era anular a 

votação e fazer uma nova votação pela via presencial, em secção de voto, com 

boletim de votos, onde as pessoas se pudessem deslocar para manifestar a sua 

vontade. Essa era a circunstância que tinha sido colocada e que tinha sido 

apresentada na anterior reunião da Câmara [de 09 de outrubro de 2014] e que, por 

razões evidentes e de legalidade não tinha sido possível discutir na referida reunião e 

que tinha transitado para a presente de modo a que pudesse ser debatida e votada. ---  

----- Acrescentou que tinha sido levantado o problema, pelo Sr. Presidente da Câmara, 

de que o Executivo não teria competência para votar aquela proposta. Quanto a isso, 

manifestou muitas dúvidas porque a proposta que continha o Regulamento do 

Orçamento Participativo tinha sido aprovada em sessão de Assembleia Municipal que 

era quem tinha a competência para determinar todos os regulamentos com impacto 

exterior, ou seja, que não se aplique apenas aos serviços do Município mas à 

população em geral. No entanto, o que se pretendia não era alterar o regulamento 
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mas um ato, da responsabilidade do Executivo, que correspondia ao cumprimento 

daquilo que a Assembleia Municipal tinha determinado que era a eleição, o que, na 

sua perspetiva, não tinha corrido bem. A solução proposta pelo Sr. Vereador Dr. José 

Garrucho era anular o referido ato e que se repetisse o voto presencial, de acordo com 

os cadernos eleitorais. --------------------------------------------------------------------------------------  

----- Face ao exposto leu a proposta por si apresentada na reunião de Câmara de 09 

de outubro de 2014, que se transcreve na íntegra: -------------------------------------------------  

----- “O Orçamento Participativo é um instrumento de dinamização do desenvolvimento 

local assente na participação dos cidadãos e sujeito ao escrutínio destes. É um meio 

expedito de resolução de problemas de interesse local e ajuda a construir e 

desenvolver um sentimento de pertença e posse dos bens materiais e imateriais 

coletivos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Orçamento participativo assenta num regulamento aprovado pelos órgãos 

autárquicos e apoiado em instrumentos de validação eleitoral assente no princípio 

democrático de voto livremente expresso e correspondente a um voto por cidadão.-----  

----- O regulamento do Orçamento participativo determinou que o processo de votação 

deveria ocorrer em sessões de voto presenciais e/ou em voto eletrónico expresso 

através da internet.-------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Se é seguro que o voto presencial respeitou a condição de voto validamente 

expresso a que corresponde um cidadão eleitor que expressa a sua vontade uma vez 

e só uma vez, não pode o mesmo ser assegurado para o voto eletrónico, nos termos e 

pelo processo que foi usado na votação dos projetos candidatos ao Orçamento, nesta 

edição do corrente ano.-------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deste modo e porque nos parece evidente e por demais óbvio que:--------------------  

----- a) Uma percentagem demasiado elevada dos votos foi não presencial, isto é, foi 

expresso por via eletrónica;--------------------------------------------------------------------------------  

----- b) Uma vez que o processo de validação do eleitor na votação eletrónica não é 

completamente seguro e não garante a fidelidade da identidade do mesmo; --------------  

----- c) Uma vez que um parte significativa de votantes foi validado pelo processo 

eletrónico e não pelo processo de escrutínio direto e presencial; ------------------------------  
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----- d) Porque é imperioso que a legitimidade e validade democrática estejam 

completamente asseguradas num processo desta natureza, em que nenhuma dúvida 

subsista;---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Pelas razões apontadas e para salvaguarda da verdade eleitoral proponho que o 

executivo municipal delibere:------------------------------------------------------------------------------  

----- 1. A anulação do processo de votação do Orçamento participativo decorrido; -------  

----- 2. Que a votação seja repetida, apenas pela via presencial em secção de voto 

devidamente instalada e fiscalizada, no mais curto espaço de tempo possível; -----------  

----- 3. Que a verba do Orçamento participativo de 50 000€, prevista no regulamento 

para a edição de 2014, seja incluída no Orçamento da Câmara Municipal para 2015; --  

----- Mira, 9 de outubro de 2014 --------------------------------------------------------------------------  

----- O Vereador, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- a) José Carlos Garrucho”-----------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que sugeriu a divisão do assunto em 

discussão em duas partes, sendo a primeira uma questão de forma, ou seja, o 

entendimento dos serviços jurídicos e do próprio é que aquela proposta não podia ser 

votada nos termos referidos em reunião de Câmara porque se tratava de um 

Regulamento Municipal, pelo que a Câmara não podia ultrapassar as competências da 

Assembleia Municipal, nomeadamente restringir a votação à modalidade presencial, 

não podia a Câmara alterar a forma de votação sem o assunto ser devidamente 

tratado em sessão da Assembleia Municipal. Por outro lado, mencionou a existência 

do princípio da legalidade, previsto na Lei n.º 75/2013, que não atribuía competência 

de anulação do procedimento à Câmara Municipal.------------------------------------------------  

----- Mais acrescentou que estavam previstas duas formas de votação, pelo que não 

podia a Câmara Municipal substituir-se à Assembleia Municipal e determinar que 

passasse a existir apenas uma das formas de votação. ------------------------------------------  

----- Dando continuidade à sua intervenção, mencionou que tinham sido levantadas 

pelo Sr. Vereador Dr. José Garrucho algumas questões em relação ao procedimento. 

Nesse âmbito, referiu que tinha assumido numa reunião daquele órgão e perante a 

Assembleia Municipal que a Comissão de Análise Técnica das Propostas, cujos 

membros tinham sido nomeados pela Assembleia Municipal com representantes de 
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todas as forças políticas, fizesse um estudo e uma análise de todas as questões 

levantadas pelo Sr. Vereador Dr. José Garrucho. Uma das questões levantadas era a 

utilização de um mesmo e-mail para a introdução de vários votos, o que não era 

proibido à luz do Regulamento. Mais, havia campos que tinham que ser preenchidos, 

tal como o número do Bilhete de Identidade, o número de eleitor e depois, para validar 

o voto, o e-mail. No âmbito das referidas reuniões foi também proposto que fossem 

ouvidos os intervenientes, sendo a questão do e-mail transversal aos três projetos 

mais votados, o que não queria dizer que tivesse sido praticado algo de forma 

indevida. Uma vez que, durante as ditas reuniões, tinha sido suscitada a existência de 

“crime”, questões de “Ministério Público”, tinha aquela Comissão pedido um parecer 

para verificar se, de facto, havia indícios de “crime”, tendo sido possível chegar à 

conclusão que não existia “crime de usurpação de identidade”. No entanto, naquele 

momento, o mais importante era a explicação do tema em discussão por parte dos 

Serviços Jurídicos, pese embora o próprio já o tivesse feito junto do Sr. Vereador Dr. 

José Garrucho, tendo sublinhado que a Câmara não tinha competência para deliberar 

sobre aquela matéria e que devia ser a Assembleia Municipal a pronunciar-se sobre o 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez que mencionou que, não sendo jurista, 

considerava que nem a Assembleia Municipal podia tomar uma decisão na forma 

como a proposta estava elaborada, ou seja, a Assembleia Municipal podia 

eventualmente anular o processo, mas para tal teria, antes de mais, que alterar o 

Regulamento. Isto porque o Regulamento, para além de ter sido aprovado quer pela 

Câmara, quer pela Assembleia Municipal, tinha estado sujeito a inquérito público cujo 

prazo tinha sido, há muito, ultrapassado. --------------------------------------------------------------  

----- Quanto à fiabilidade da votação, apenas disse que quem entregava a sua 

declaração de IRS era a sua contabilista, tendo acesso aos seus dados, e que a 

mesma utilizava o seu próprio e-mail para eventuais contactos, o que nunca tinha sido 

contestado pelo Ministério das Finanças.--------------------------------------------------------------  

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

que, relativamente à questão do Regulamento, disse que a partir do momento em que 

ele era aprovado passava a ter eficácia externa, os órgãos, Executivo e Deliberativo, 
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passavam a estar vinculados ao cumprimento do mesmo, até o alterarem. Seguindo 

as orientações de Direito Administrativo do livro da Dr.ª Fernanda Paula Oliveira e do 

Dr. José Figueiredo Dias, em que claramente se identificava que não podia o Órgão 

Executivo alterar discricionariamente o Regulamento sem consultar o Órgão 

Deliberativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que se mostrou perplexo perante as 

intervenções anteriores e perguntou se mesmo que se chegasse à conclusão de que o 

processo não tinha sido completamente “fiel” não se podia fazer nada, ao que lhe foi 

esclarecido que tinha que ser a Assembleia Municipal a alterar o Regulamento.----------  

----- Em suma, referiu que a Assembleia Municipal teria que alterar o Regulamento e, 

portanto, anular a execução daquele Orçamento Participativo e fazer uma segunda 

versão dele, com a anulação de todas as candidaturas, situação com a qual disse não 

concordar. Disse que considerava que o Executivo podia tomar uma decisão, votando 

uma proposta no sentido de que não fosse validada a votação, que era um ato de 

execução do próprio Regulamento do Orçamento Participativo, podendo o mesmo ser 

repetido pelas formas que a Assembleia Municipal assim decidisse. Mais acrescentou 

que o Executivo podia e devia, do seu ponto de vista, fazer aquela análise e 

apresentar a respetiva proposta à Assembleia Municipal, enquanto proposta do 

Executivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Ou seja, na opinião do Sr. Vereador Dr. José Garrucho não podiam, por via dos 

regulamentos jurídicos, ficar impedidos de que a questão política fosse resolvida, que 

era, afinal, do que se tratava. Assim considerou que era levantada a dúvida de que a 

votação não tinha sido completamente legítima e sancionar aquela votação significava 

que a dúvida política iria persistir, e em política, como era do conhecimento de todos, 

não bastava ser-se sério, era preciso parecê-lo e que todas as dúvidas fossem 

dissipadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que disse que tinha pena que não se 

estivesse a discutir o essencial da questão e que se estivesse a discutir a forma e que 

quem tinha trabalhado o Orçamento em conjunto também podia ter trabalhado aquela 

questão, para que não estivessem naquele momento com tantas dúvidas. -----------------  



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
 

 
Ata da Reunião Ordinária de 31/10/2014 

Página 49 de 76 
 

----- Por outro lado, apesar de não ser jurista, entendia quem tinha iniciado o processo 

tinha sido a Câmara, pelo que se tivesse que o anular, ou “dar-lhe força” também teria, 

eventualmente, que começar na Câmara, ainda que depois a decisão final fosse 

tomada por “quem de direito” fosse lá quem fosse.-------------------------------------------------  

----- Passando da forma para a substância, a questão era que, apesar de ter sido 

sempre um pouco renitente em relação ao Orçamento Participativo por vários motivos, 

por entender que estavam a “brincar com dinheiritos”  às vezes as pessoas iludiam-se 

e empenhavam-se numa causa e depois, se não ficassem em primeiro ou segundo, 

parecia que havia algum tempo que se perdia, ainda que o Executivo pudesse 

aproveitar os projetos, que era coisa que não tinha feito no Orçamento, com a exceção 

da Biblioteca de Praia. --------------------------------------------------------------------------------------  

----- A questão, segundo o próprio, é que quem era contra o Orçamento Participativo 

tinha ganho força com tudo aquilo. ----------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que não se tinha envolvido no Orçamento Participativo no início, uma 

vez que era renitente em relação àquele assunto, pelo que também não se iria 

envolver naquele momento. Sugeriu que a “coligação”, que tinha resolvido o problema 

do Orçamento que resolvesse também aquele, para não estarem os cidadãos 

presentes no público a perder tanto tempo e a desvalorizar aquele instrumento. ---------  

----- Concluiu tendo dito que era muito complicado motivar a participação da população 

e que, face àquela conjuntura, as pessoas iam ficar ainda mais desmotivadas para 

participarem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho com o intuito de comentar uma 

afirmação do Sr. Vereador Dr. Miguel Grego, nomeadamente a inexistência de 

coligação, de tal forma que o MAR não tinha nenhum compromisso com o PSD no 

sentido de votar fosse o que fosse, nem com o PS, embora estivessem sempre 

disponíveis para conversar com ambos, a favor do desenvolvimento do concelho.-------  

----- Anuiu com o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego na medida em que deviam o PSD e o 

MAR ter resolvido o assunto antes, que era o que o MAR tinha tentado fazer, mas o 

PSD assim não o tinha querido fazer, por isso é que a proposta tinha sido 

apresentada, sobretudo porque havia coisas que não podiam ficar apenas nas 

conversas informais. Disse que, durante aquele ano, tinham feito, durante muito 
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tempo, um esforço muito grande para poderem acompanhar a ação governativa do 

PSD e ajudá-lo a governar melhor, a não cometer tantos erros. Até porque quem 

estava a tempo inteiro na Câmara Municipal era o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. 

Vereador Nelson Maltez e a Sr.ª Vereadora Dr.ª Dulce Cainé e não o MAR, pese 

embora tentassem acompanhar, com esforço pessoal toda a atividade da Câmara 

Municipal e do Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que a primeira vez que tinha desafiado o PSD a resolver aquele 

assunto tinha sido antes de ter feito a primeira comunicação no Executivo, no sentido 

de lançar o desafio a procurar junto dos promotores, pelo menos os três mais votados, 

a explicarem o método pelo qual tinham conseguido tão altas votações. Porque se o 

método tinha sido tão eficaz, devia e podia ser conhecido por todos, porque as boas 

práticas deviam ser divulgadas para que todos as pudessem divulgar. ----------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que, face ao exposto, disse que havia 

necessidade de esclarecer mais alguns aspetos. Assim acrescentou que durante uma 

reunião de Câmara tinha dito que iria ser agendada uma reunião da Comissão Técnica 

de Análise e que iam ouvir os promotores das propostas. No entanto, em reunião da 

dita Comissão o elemento designado pelo MAR tinha-se recusado a ouvir quem quer 

que fosse. Posteriormente, tinham já sido feitas reuniões nas quais os promotores 

tinham comparecido e dado as explicações que lhes tinham sido solicitadas.--------------  

----- A questão que se colocava era que, para o Executivo tomar a decisão sobre a 

anulação do Orçamento Participativo teria que ser feito um trabalho mais exaustivo, 

que era o que a Comissão de Análise Técnica das Propostas estaria a fazer, ouvindo 

os intervenientes no processo, solicitando pareceres jurídicos sobre eventuais dúvidas 

ao longo do processo e aí sim estariam reunidas as condições para tomar decisões, se 

fosse caso disso. No entanto, o Sr. Vereador Dr. José Garrucho, independentemente 

do trabalho que a Comissão estava a fazer, do qual resultaria um relatório que seria 

apresentado, tinha entendido que ainda antes do relatório feito já estavam reunidas as 

condições para tomar aquela decisão, mas sempre lhe tinha sido dito que o melhor era 

aguardar pelo momento certo, depois de efetivamente averiguar todos os 

acontecimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- O entendimento dos serviços jurídicos era submter a apreciação da proposta 

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. José Garrucho à Assembleia Municipal, que depois 

iria decidir. O que não podia ser feito naquele momento era ser a Câmara a decidir. 

Mais, na posse do relatório, dado que era competência da Assembleia Municipal, o 

regulamento poderia ser, eventualmente alterado, nomeadamente em relação à 

questão da votação. Daí que a primeira versão da proposta a apresentar em reunião 

de Câmara fosse no sentido de submeter à apreciação da Assembleia Municipal a 

proposta apresentada pelo Sr. Vereador Dr. José Garrucho, havendo dúvidas quanto à 

apreciação da proposta inicial subscrita pelo Sr. Vereador em reunião de Câmara.------  

----- Tal como tinha sido referida a possibilidade de crime durante as reuniões da 

Comissão Técnica de Análise das Propostas, também ali poderiam estar a incorrer em 

crime de “peculato de uso” ao ultrapassar competências. No entanto, não via qualquer 

impedimento de que o assunto fosse discutido em sessão da Assembleia Municipal. ---  

----- No mesmo âmbito, fez referência à votação no Orçamento Participativo de Lisboa, 

a qual também tinha partilhado com o Sr. Vereador Dr. José Garrucho. ---------------------  

----- Face ao exposto, sugeriu ao Sr. Vereador Dr. José Garrucho que alterasse a sua 

proposta no sentido de que a mesma fosse submetida à apreciação da Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que começou por dizer que o 

elemento do MAR pertencente à Comissão Técnica não se tinha furtado a ouvir 

ninguém. Mais, que tinha sido convocada uma reunião na qual apenas o próprio tinha 

comparecido. Portanto, não tinha sido o elemento do MAR que se tinha furtado às 

reuniões. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto à apreciação da proposta mencionou que não havia nenhum impedimento 

de que a mesma fosse ali apreciada e votada e, posteriormente, enviada para 

ratificação na Assembleia Municipal. No entanto, se o Executivo entendesse que não 

tinha competência para votar a proposta, assumiu que não tinha qualquer problema 

em que a mesma fosse encaminhada para a Assembleia Municipal. -------------------------  

----- Sublinhou que era uma questão essencial e que não era apenas a vontade de um 

Vereador, mas o que se ouvia dizer.--------------------------------------------------------------------  
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----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que questionou o Sr. Vereador Dr. José 

Garrucho se concordava em alterar a sua proposta. -----------------------------------------------  

----- Respondeu o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que estava inteiramente de acordo, 

se o Executivo considerasse que não tinha competência.----------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. João Reigota que se dirigiu ao público e lamentou o 

que estava ali a acontecer, nomeadamente o tempo das intervenções relativas ao 

Orçamento Municipal, bem como o tempo de espera a que o público tinha sido sujeito, 

sobretudo depois de terem trabalhado em prol de um projeto em que acreditavam, no 

âmbito de uma causa tão nobre e acrescentou que o Executivo devia ter alterado a 

agenda de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto ao Orçamento Participativo mencionou que o PS tinha concordado desde 

o início, dentro de um princípio de boa fé e de valores de democraticidade. No entanto, 

não podia deixar de lamentar o imbróglio que ali tinha sido criado, tendo considerado 

que estavam perante uma situação de perturbação e descrença num processo que 

exigia a máxima transparência e todo o cuidado. A verdade é que muitos cidadãos 

sentiam naquele momento defraudadas as suas expectativas. ---------------------------------  

----- Quanto ao “projeto da Lentisqueira” disse que a Câmara deveria ter assumido 

fazê-lo e talvez até nem fosse necessário fazer parte do Orçamento Participativo. Com 

toda a certeza haveria funcionários nos serviços que podiam elaborar o projeto, sem 

necessidade de dispender 50.000,00€ (cinquenta mil euros) para um projeto.-------------  

----- Em relação à proposta do Sr. Vereador Dr. José Garrucho disse que tinha razão 

em parte. Politicamente, a questão do acordo PSD/ MAR tinha existido, funcionado e 

ainda bem e tinha havido reuniões e acompanhamento dos processos, mas, de facto, 

parecia que aquele processo tinha sido mal acompanhado. -------------------------------------  

----- Face à forma como o processo do Orçamento Participativo tinha sido conduzido, 

declinou qualquer responsabilidade pelo ocorrido, lamentou aquela perturbação, 

sobretudo para cidadãos que tinham tentado fazer o seu melhor e que tinham andado 

a trabalhar em causas tão nobres.-----------------------------------------------------------------------  

----- Em suma, reiterou a posição do PS demarcando-se relativamente à situação 

polémica e confusa que tinha sido criada em torno do Orçamento Participativo, tendo 
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sublinhado que não inviabilizavam nada, e que teriam uma posição de abstenção face 

a toda a aquela situação.-----------------------------------------------------------------------------------  

----- Intervenção do Público -----------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sr.ª Susana Arrais, em representação do Centro Paroquial de 

Solidariedade Social de Mira que leu o seguinte texto que se transcreve na íntegra: ----  

----- “A Câmara Municipal teve iniciativa de iniciar este ano o OP [Orçamento 

Participativo] no Concelho de Mira. Para o efeito, elaborou uma proposta de 

Regulamento do OP que sujeitou à apreciação pública para sugestões e melhorias.----  

----- O Regulamento do OP foi aprovado em Reunião de Câmara em 08 Mai’14, por 

unanimidade. Nessa mesma reunião o Sr. Vereador José Garrucho elogiou a iniciativa 

do Executivo e louvou o facto de se promoverem projectos desta natureza, indo aliás 

ao encontro do programa eleitoral do MAR. Na mesma reunião foi sugerido a análise 

em reunião de Assembleia, o que veio a acontecer e, do mesmo modo, foi aprovado 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Numa das reuniões anteriores foi decidido constituir uma equipa de trabalho que 

teria a seu cargo a Coordenação e Gestão de todas as actividades relacionadas com o 

OP, da qual fariam parte elementos das várias forças políticas e movimentos, para 

além do Presidente da CMMira [Câmara Municipal de Mira]. Durante o desenrolar do 

processo decorreram, conforme previsto, as várias sessões de esclarecimento sobre o 

funcionamento de todo o processo. ---------------------------------------------------------------------  

----- Tivemos a oportunidade de participar numa destas sessões onde foram colocadas 

e esclarecidas algumas dúvidas.-------------------------------------------------------------------------  

----- Após abertura do processo de votações, organizámo-nos de forma a divulgar, 

promover e angariar apoio (votos) junto da população do Concelho, como aliás era 

propósito da iniciativa do CPSSM [Centro Paroquial de Solidariedade Social de Mira]. -  

----- Não deverá ser necessário explicar que, conforme decorre num processo eleitoral, 

também nós enveredámos esforços para recolher o maior número de apoiantes 

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

----- Conforme está previsto no artigo 12 do regulamento, a votação poderia ocorrer de 

forma electrónica ou presencial, sem qualquer limite ou quotas para cada uma das 

vertentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Foi também apresentado no Regulamento do OP como objectivo, promover o 

diálogo entre cidadãos e a autarquia como forma de chegar ao maior n.º possível de 

pessoas pois só assim poderão ser auscultados os sentimentos e necessidades da 

população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Também não deverá ser novidade, que em Mira a maioria da população é de 

idade já avançada e com dificuldades de acesso às novas TIC [Tecnologias da 

Comunicação]. Face a todas estas constatações é com bastante admiração que 

verificamos que, após o fecho da votação, se levantou a polémica associada a este 

processo e que nos tem envolvido a nós, enquanto Instituição, e a todos aqueles que 

participaram na divulgação, recolha e votação do projecto vencedor – o do CPSSM. ---  

----- Assim, e face ao exposto, gostaríamos de ver esclarecidas algumas dúvidas: ------  

-----  – Houve algumas sugestões de alteração ao Regulamento durante a fase de 

apreciação pública, por parte de qualquer interveniente que não tenham sido levadas 

em conta?-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- [Sr. Presidente da Câmara respondeu que não.]----------------------------------------------  

-----  – Nas sessões de esclarecimento foi questionado a possibilidade de voto 

electrónico através de um só mail para vários votantes. Foi-nos esclarecido que o 

elemento de validação, que serviria para evitar votações repetidas/erradas/duplicadas, 

seria o n.º de eleitor, por isso não faria sentido limitar a votação ao mail utilizado, 

podendo ser usado o mesmo mail para mais do que um voto electrónico; ------------------  

----- [Sr. Presidente da Câmara confirmou e acrescentou que todas as candidaturas 

tinham utilizado a mesma metodologia.] ---------------------------------------------------------------  

-----  – Qual foi o papel do grupo de coordenação e implementação de todo o 

processo?-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Trata-se de pessoas com vastos conhecimentos jurídicos e técnicos que tinham 

sob sua responsabilidade o “desenho” de um projecto que se pretendia no mínimo 

correcto. Custa-nos crer que as sessões de trabalho que devem ter ocorrido não 

tenham servido para identificar e corrigir os pontos fracos que agora se têm vindo a 

expor: desde erros ao nível de programação até às “supostas” ilegalidades de que 

temos sido alvo de acusação;-----------------------------------------------------------------------------  
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-----  – Sendo a CMMira uma entidade de “bom nome” como acreditamos que é, como 

poderia permitir que fossemos levados a colaborar num processo com alguma dúvida 

legal?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  – Efectivamente, e com o consentimento escrito da maioria das 1749 pessoas 

que nos confiaram a tarefa de as representar, procedemos à votação electrónica no 

projecto do CPSSM. Devemos referir que o consentimento escrito foi da maioria das 

1749 pessoas pois alguns dos votos foram feitos pelos próprios. ------------------------------  

----- Foi a vontade destas pessoas que mostrou que o Concelho de Mira necessita de 

infraestruturas como aquela que nos propomos construir – um novo edifício para o 

CPSSM. Na verdade, não se trata de um sonho nem castelos de areia. Foi a mesma 

CMMira, na presença de outro executivo, que anteriormente procedeu à compra do 

terreno que já temos. Não queremos acreditar que desde essa altura andamos a 

brincar às ajudas, ou não teria passado também de uma manobra eleitoral…-------------  

----- Permita-me também corrigir o Sr. Vereador Dr. João Reigota, mas na verdade a 

legislação limita o aparecimento de novos acordos no âmbito da solidariedade social, 

mas apoia a manutenção e a melhoria das valências dos acordos que já existem e na 

verdade o próximo quadro de apoio, Portugal 2020, tem alguns eixos que darão 

suporte a infraestruturas de cariz social e valoriza a aproximação à resolução de 

problemas sociais.--------------------------------------------------------------------------------------------  

-----  – Qual foi o factor que de repente fez com que os Srs. Vereadores que 

anteriormente votaram sem reservas na aprovação do OP, peçam agora a anulação 

de um processo que não é mais do que a expressão de vontade da maioria dos 

participantes? Cremos que tiveram tempo suficiente antes da aprovação do 

regulamento para que fossem questionadas e esclarecidas todas as dúvidas, ou não?  

-----  – Pode agora todo este processo ser anulado por solicitação de um só elemento, 

como vimos pelas notícias locais?-----------------------------------------------------------------------  

----- Custa-nos acreditar que os bastidores e os jogos políticos sirvam para atacar, 

denegrir e atentar contra o “bom nome” da Instituição que representamos e de todos 

os que estiveram envolvidos neste projecto, que não foi mais do que uma lição de 

como o trabalho em equipa, quando é bem feito, dá os seus frutos. --------------------------  
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----- De qualquer forma, serão as mesmas 1749 pessoas que irão julgar o resultado e 

o desfecho de todo este processo. Lamentavelmente, esta não foi com certeza a 

melhor forma de iniciar o OP em Mira. -----------------------------------------------------------------  

----- Não é com ataques pessoais, institucionais nem políticos que Mira irá crescer. 

Talvez por isso a participação dos cidadãos seja cada vez mais reduzida, porque já 

não acreditam que vale a pena.” -------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. João Reigota que disse que a cidadã que tinha estado 

a ler aquele texto, quando tinha dito que não era política, efetivamente tinha lido um 

documento com muitas nuances políticas, de facto. Não a questão do trabalho que 

tinham tido, meritório relativamente a todo o processo, mas quando o tinha corrigido 

relativamente à questão do Centro Paroquial, até porque era do conhecimento de 

todos que se tratava de uma instituição de Mira e que todos sabiam que o terreno 

tinha sido comprado na Lentisqueira, onde seria para construir um Centro de Dia.-------  

----- Quando tinham comprado o terreno na Lentisqueira, num tempo em que o próprio 

tinha tido a honra de liderar o Executivo, havia um programa designado “Pares”, tendo 

sido antes disso construído também um equipamento no Seixo e Carapelhos, situação 

muito diferente da atual conjuntura. ---------------------------------------------------------------------  

----- Concluiu lamentando o que estava a acontecer e todo o imbróglio criado, para o 

qual o PS em nada tinha contribuído.-------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que sublinhou o aspeto político do 

documento que a cidadã tinha acabado de ler, uma vez que todos os cidadãos, não 

sendo políticos, acabavam por sê-lo na medida em que votavam, tomavam decisões 

sociais e isso era participação política. Portanto, o que ali tinha feito era política, na 

medida em que tinha vindo defender aquilo que achava que estava mal, ou sentido 

como tal, pelo projeto que ali tinha vindo representar. ---------------------------------------------  

----- Acrescentou que nunca tinha estado em causa nem a qualidade, nem a 

necessidade, nem a bondade do “projeto da Lentisqueira”. Portanto não era razoável 

que viessem dizer que estavam a tentar pôr em causa ou denegrir aquele projeto. A 

questão que se colocava não era aquela. -------------------------------------------------------------  

----- Face ao exposto, disse que apenas iria tecer um comentário a um pormenor que 

ali tinha sido dito que tinha que ver com o alertar para as dificuldade e fragilidades do 
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voto eletrónico, o que o MAR sempre tinha feito desde o início, pelo facto de 

considerar que as pessoas, quando se envolviam nos projetos, achavam que eles 

eram tão essenciais que se agarravam a todas as hipóteses.-----------------------------------  

----- Referiu ainda o Orçamento Participativo de Lisboa e as formas de votação 

disponíveis, mencionando que o regulamento e a filosofia de um e outro eram 

completamente diferentes. A ideia do Orçamento Participativo de Mira era de que 

todas as pessoas do Concelho, não apenas os da Lentisqueira, pudessem participar 

nos projetos. Mais, que aquilo que eram as ânsias das comunidades pudessem 

naquele momento ir ali e ganhar cidadania e ganhar espaço político, ganhar 

importância política. Porque,a partir do momento em que as pessoas se reunissem e 

apresentassem um projeto a financiamento da Câmara, estariam a ganhar importância 

política. Deixariam de ser os políticos a decidir nos Orçamentos, o que e é que se ia 

fazer nas comunidades, para passarem a ser estas a dizer o que é que necessitavam, 

mobilizando fundos e criando cinergias para que tal se tornasse possível. Mas isso 

tinha que ser transparente, claro e fiel.-----------------------------------------------------------------  

----- No caso concreto do Orçamento Participativo, havia uma angústia quanto à 

fidelidade do voto. Mais acrescentou que não tinham falado nem em criminalização do 

processo, nem o Executivo ou a Comissão tinha aquela competência. O que se 

discutia era politicamente a questão e a proposta apresentada era do foro político.------  

----- Acrescentou que era terrível que a não ser anulada aquela votação, a 

Lentisqueira recebia a sua parte do Orçamento Participativo, mas ficava a dúvida, não 

só em relação àquele projeto mas a todos, relativamente à fidelidade dos votos. Mais 

disse que o MAR apenas gostava que aquela questão fosse esclarecida para respeito 

e honorabilidade de todas as pessoas que tinham estado envolvidas no processo . -----  

----- Intervenção do Público -----------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o cidadão João Inocêncio, também em representação do Centro 

Paroquial de Solidariedade Social de Mira (CPSSM) que começou por dizer que tinha 

sido ele a submeter a proposta do Orçamento Participativo do CPSSM e devido a 

todas as questões que tinham surgido tinha sido convidado a estar presente em duas 

reuniões da Comissão de Análise Técnica das propostas para prestar esclarecimentos 

quanto à forma como tinha sido feita a votação eletrónica. --------------------------------------  
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----- Relativamente ao termo “criminalidade” referiu que durante as reuniões tinha sido 

confrontado com o termo por um elemento que estaria em representação do MAR, 

portanto não podia o Sr. Vereador Dr. José Garrucho, que não tinha estado presente 

nas ditas reuniões, dizer o contrário.--------------------------------------------------------------------  

----- Lamentou que as mesmas pessoas que naquele momento colocavam tantas 

questões, tivessem tido oportunidade de o fazer em devido tempo, podendo 

eventualmente corrigir algumas situações, não o tivessem feito, pelo que concluiu que 

talvez tivessem andado num “jogo político”, tendo envolvido, dessa forma, terceiros. --  

----- Mais acrescentou que as questões técnicas podiam ter sido resolvidas, se não 

mesmo evitadas, antes de chegar àquele momento e ao imbróglio que, entretanto, se 

tinha gerado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que anuiu, dizendo que de facto se 

podia ter evitado aquele erro e que o MAR o tinha tentado fazer, alertando para as 

fragilidades do processo, não tendo sido ouvidos.--------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez que começou por referir que não tinha 

qualquer problema em que o assunto seguisse para a Assembleia Municipal. No 

entanto, considerou que havia alguns pormenores a esclarecer.-------------------------------  

----- Reportando-se à proposta apresentada pelo Sr. Vereador Dr. José Garrucho leu  

o texto, comentando-o:--------------------------------------------------------------------------------------  

----- “a) Uma percentagem demasiado elevada dos votos foi não presencial, isto é, foi 

expresso por via eletrónica”. Perguntou, atendendo aos tempos que corriam, o que é 

que se esperava, pese embora muitos cidadãos não tivessem acesso à via eletrónica. 

Por outro lado, lembrou que tinha havido apenas um local em cada Freguesia para o 

voto presencial. No caso concreto do Seixo, disse que tinha sido referenciado pelo Sr. 

Eng.º Calisto Coquim na Assembleia Municipal que os idosos do Lar do Seixo tinham 

votado todos na Junta de Freguesia com o endereço de correio eletrónico da mesma e 

que não via mal nenhum nisso.---------------------------------------------------------------------------  

----- Continuou a ler a referida proposta:---------------------------------------------------------------  

----- “b) Uma vez que o processo de validação do eleitor na votação eletrónica não é 

completamente seguro e não garante a fidelidade da identidade do mesmo” referiu 

que, daquele modo, não se devia ter votado o Regulamento do Orçamento 
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Participativo, uma vez que lá se encontrava prevista aquela possibilidade, portanto 

aquele argumento também não podia ser invocado. -----------------------------------------------  

----- "c) Uma vez que um parte significativa de votantes foi validado pelo processo 

eletrónico e não pelo processo de escrutínio direto e presencial”, uma vez mais, se 

estava previsto no Regulamento, não compreendia qual era o problema.-------------------  

----- “d) Porque é imperioso que a legitimidade e validade democrática estejam 

completamente asseguradas num processo desta natureza, em que nenhuma dúvida 

subsista”, apenas disse que não compreendia porque é que a legitimidade estava em 

causa e de que forma estava em causa a validade democrática. ------------------------------  

----- Acrescentou, por referência à proposta de anulação, que claramente se tratava de 

usurpação de funções. Por outro lado, a Assembleia Municipal podia deliberar anular o 

processo, mas não podia iniciar um outro sem que fizesse um novo regulamento.-------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que comentou a intervenção do Sr. 

Vereador Nelson Maltez tendo dito que o regulamento permitia o voto eletrónico, mas 

a forma como o voto eletrónico era feito, também podia ter sido de muitas maneiras, 

tal como o voto presencial. Portanto, o que estava em causa não era o voto eletrónico 

em si, mas sim a maneira como tinha sido feito e o processo técnico tinha muitas 

fragilidades. Acrescentou que não havia uma garantia que a mesma pessoa, usando o 

mesmo e-mail, não pudesse ter votado várias vezes tendo acesso a dados, sem que a 

vontade dos detentores dos mesmos tenha sido expressa e individualmente feita. 

Ninguém o poderia certificar.------------------------------------------------------------------------------  

----- Respondeu o Sr. Presidente da Câmara que um número de eleitor só poderia ser 

usado para votar uma vez.---------------------------------------------------------------------------------  

----- Ao que o Sr. Vereador Dr. José Garrucho contrapôs que não havia garantia de 

que o número de eleitor tivesse sido usado por aquele eleitor. Portanto, não era o voto 

eletrónico que estava em causa, mas o processo da garantia da fidelidade do voto. ----  

----- Intervenção do Público -----------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a cidadã Aura Gonçalves, também em representação do Centro 

Paroquial de Solidariedade Social de Mira (CPSSM) tendo-se mostrado bastante 

indignada com a intervenção do Sr. Vereador Dr. José Garrucho, na medida em que 

punha em causa o bom nome e a honra de todas as pessoas que, em nome daquela 
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instituição, tinham colaborado no processo de votação eletrónica e com isso levantada 

a dúvida da seriedade dos cidadãos envolvidos naquele processo. ---------------------------  

----- A título de exemplo, mostrou um documento onde constavam os elementos 

identificativos de vários cidadãos, nomeadamente o nome, os números do bilhete de 

identidade e de eleitor, com a assinatura expressa dos mesmos. Portanto, o que 

estava a ser colocado em causa era o trabalho de pessoas sérias e responsáveis e 

que tinham participado num projeto lançado pela Câmara Municipal.-------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que disse que apesar de não se ter 

envolvido naquela matéria, considerava que o Orçamento já tinha sido aprovado com 

duas obras relativas ao Orçamento Participativo e que todo aquele processo podia ser 

melhorado. No entanto, os esclarecimentos relativamente aos procedimentos 

adotados já tinham sido dados, não se compreendia, por isso, que a discussão 

continuasse.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Efetivamente tinha sido tornada pública a estratégia adotada, mas o regulamento 

permitia que tal fosse feito. Pese embora tivesse considerado que havia “dúvidas 

éticas” sobre o procedimento, a sua sugestão era que as mesmas fossem corrigidas 

numa próxima edição do regulamento. Acrescentou que, a seu ver, o que tinha sido 

feito era aproveitar uma lacuna de uma parte do procedimento que não tinha sido bem 

explicado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Em suma, o Regulamento do Orçamento Participativo carecia de ser alterado no 

sentido de introduzir algumas melhorias e se fosse para votar a proposta, tal como 

tinha sido apresentada inicialmente, então iria abster-se, uma vez que não tinha 

participado no processo.------------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que, apesar de não ter participado ativamente no processo, tinha 

acompanhado alguns comentários no “Facebook” onde efetivamente tinham colocado 

em causa algumas pessoas, mas ninguém em particular. No fundo, havia algumas 

pessoas que, não se tendo envolvido no processo, ainda “gozavam” com toda a 

situação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que subscreveu inteiramente a posição do 

Sr. Vereador Dr. Miguel Grego e acrescentou que mantinha a sua posição inicial, ou 

seja, o sistema  permitia e os participantes apenas tinham agido dentro do que era 
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permitido. No entanto, face às questões levantadas, o Regulamento deveria ser 

corrigido, produzindo efeito no ano seguinte.---------------------------------------------------------  

----- Contudo, face ao que ali já tinha sido dito, considerou importante esclarecer 

alguns pontos, nomeadamente, face às questões iniciais do Sr. Vereador Dr. José 

Garrucho, a abertura do Executivo em reunir a Comissão, ouvir as parte interessadas, 

e, com base nos factos e explicações apresentados, solicitar àquela mesma Comissão 

a elaboração de um relatório sobre o que efetivamente tinha acontecido. Em suma, o 

que naquele dia tinha sido feito era uma repetição do que já tinha ocorrido numa 

reunião da Comissão, onde tinham sido convidados a estar presentes os 

representantes dos três projetos mais votados. -----------------------------------------------------  

----- Relativamente ao relatório que tinha referido, acrescentou que o mesmo estaria a 

ser ultimado e seria, muito em breve, apresentado. ------------------------------------------------  

----- Quanto ao procedimento adotado pelos dois projetos, deu como exemplo o caso 

do Seixo, onde tinham comparecido num jantar dos Escuteiros, onde existia uma 

mesa, com computadores e fichas para recolha de assinaturas, o que considerou 

tratar-se da “democracia a trabalhar”. Ao colocar a questão como o Sr. Vereador Dr. 

José Garrucho o tinha feito, tinha-se levantado a suspeição, portanto o mais correto 

teria sido ouvir primeiro as conclusões da Comissão, onde constariam vários 

pareceres jurídicos, bem como outros elementos recolhidos durante a análise de todo 

o processo. Mais disse que efetivamente tinha sido referida a possibilidade de 

existência de crime, ao que um dos representantes de um projeto, nomeadamente da 

AAMARG, tinha sugerido que, face àquela suspeição, deveriam ser averiguados os 

factos e devia ser pedido um parecer jurídico a fim de acabar com as suspeitas.---------  

----- Referiu novamente o Orçamento Participativo de Lisboa e disse que a diferença 

entre aquele e o de Mira eram os valores envolvidos de 1.000.000,00€ (um milhão de 

euros) e 50.000,00€ (cinquenta mil euros), respetivamente, tendo referido que no de 

Lisboa não era preciso inserir o número do Bilhete de Identidade nem o número de 

eleitor para que a votação on-line pudesse ser feita.-----------------------------------------------  

----- Subscreveu também a intervenção do Sr. Vereador Nelson Maltez na medida em 

que também não via problema algum em que o assunto fosse apresentado em reunião 

da Assembleia Municipal para que se pronunciasse sobre o assunto. Para além do 
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mais, de acordo com os serviços jurídicos a competência não era da Câmara, facto 

para o qual o Sr. Vereador Dr. José Garrucho tinha sido alertado. ----------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que começou por dizer que não se 

podia comparar o que não era comparável, nomeadamente Lisboa e Mira, tendo dito 

que tal comparação exigia antes de mais que fossem comparados os regulamentos de 

ambos os Orçamentos. -------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referindo-se ao parecer jurídico sobre o próprio Orçamento, disse que havia 

sempre a possibilidade de diferentes pareceres, em sentidos opostos, consoante o 

que se pretendia e que no próprio parecer eram apresentadas, por comparação, 

realidades diferentes que não eram comparáveis. Mas o que estava em causa não era 

isso. O que estava em causa era uma questão de ordem política. Disse que não tinha 

nenhum problema em que aquela proposta fosse apresentada à Assembleia 

Municipal, tendo-se já manifestado naquele sentido. Mais acrescentou que bastava 

que o Executivo tomasse uma posição que, posteriormente, fosse apresentada à 

Assembleia Municipal que, então, decidiria politicamente. Naquele caso estava-se a 

falar de democracia e da democraticidade do processo, não a questão do voto, que 

era de ordem técnica, da validade ou não do mesmo.---------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez que, a respeito da intervenção anterior, 

disse que o Regulamento do Orçamento Participativo de Lisboa permitia votar daquela 

forma enquanto que o de Mira permitia votar da forma tal como tinha ocorrido, portanto 

não estava a ver onde é que estava o problema. Disse que, por muito que quisessem 

impor a sua vontade a toda a gente, ele não tinha que a aceitar e inclusivamente não 

tinha nenhum problema em que aquela proposta fosse levada a Assembleia Municipal, 

com a sua abstenção, não mais do que isso, mas nunca ia propor a anulação do 

processo de votação uma vez que não concordava com isso. ----------------------------------  

----- Acrescentou ainda que o Regulamento tinha sido aprovado, que tinha sido 

proposto que os promotores dos projetos fossem chamados a prestar esclarecimentos 

e que um elemento do MAR, numa primeira fase, se tinha recusado a ouvir quem quer 

que fosse, ao ponto de ter escrito num e-mail que “eram eles a entrar e ele a sair”. -----  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara perguntando ao Sr. Vereador Dr. José 

Garrucho se pretendia que a proposta fosse reformulada, suspendendo-se os 
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trabalhos também para a hora de almoço, reiniciando-se às 14h30, ou se preferia que 

o assunto se resolvesse de imediato.-------------------------------------------------------------------  

----- Respondeu o Sr. Vereador Dr. José Garrucho questionando se aquele assunto 

não poderia ser resolvido antes mesmo do almoço.------------------------------------------------  

----- Acrescentou que a proposta tinha sido feita ao Executivo e era a ele a quem cabia 

tomar uma posição sobre o assunto. Posteriormente, o processo poderia ser enviado 

para a Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

----- Propôs o Sr. Presidente da Câmara que a proposta apresentada pelo Sr. 

Vereador Dr. José Garrucho fosse votada enquanto assunto a submeter à apreciação 

da Assembleia Municipal, ou seja, dada a falta de competência para votar a proposta 

apresentada, a mesma seria encaminhada para o Órgão Deliberativo. ----------------------  

----- Respondeu o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que o melhor seria averiguar junto 

dos serviços jurídicos qual seria a melhor forma de resolver a questão. ---------------------  

----- Após alguns momentos de discussão entre os presentes onde o público 

manifestou a sua indignação pela forma e pelo tempo que a questão já tinha tomado, 

bem como pelo facto de nada mais ter a provar em defesa da sua honra, considerando 

que era um atentado ao seu bom nome, interveio a Dr.ª Carmen Santos, Chefe da 

Divisão Administrativa e Financeira, que esclareceu que a proposta tinha sido enviada 

pelo Sr. Presidente da Câmara a todos os Senhores Vereadores, onde constava a 

apreciação do referido requerimento, pelo que era o que estava em discução.------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que disse que a questão que se colocava 

era alterar a proposta, o que só poderia ser feito por quem a tinha apresentado, ao que 

o Sr. Vereador Dr. José Garrucho respondeu que, tal como estava, a proposta poderia 

ser votada.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que o que poderia ser feito era remeter a proposta à Assembleia Municipal para 

apreciação, uma vez que a Câmara não tinha competência para deliberar sobre a 

proposta do Sr. Vereador Dr. José Garrucho, já que, no fundo, se tratava de alterar o 

Regulamento o que não poderia ser feito naquele momento. -----------------------------------  

----- Após alguma discussão em torno da competência da Câmara para deliberar sobre 

o assunto, foi acordado entre todos que fosse feita a votação da proposta no sentido 
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da sua apresentação em sessão da Assembleia Municipal, órgão competente para 

deliberar sobre a mesma. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara reformulou a questão e leu a proposta a ser votada, 

cija parte final passa a referir: “(…) Pelo exposto propõe-se que a Câmara Municipal 

submeta à apreciação da Assembleia Municipal a proposta apresentada pelo Ex.mo Sr. 

Vereador José Carlos Garrucho, em anexo”.---------------------------------------------------------  

----- Seguidamente, os trabalhos foram interrompidos, cerca das 13,30 horas, tendo 

sido retomados pelas 15:00 horas. ----------------------------------------------------------------------  

----- REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MIRA – 

MUDANÇA DE COMPETÊNCIAS PARA A DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, 
ORDENAMENTO E AMBIENTE – DPCPOA, POR RAZÕES DE EFICÁCIA OPERACIONAL – 

CEMITÉRIO MUNICIPAL----------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
295/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 27 de outubro de 2014, no sentido da 

alteração das competências da Unidade de Gestão Urbanística, no âmbito do 

Cemitério Municipal, previstas nas alíneas x) a dd) inclusive, do n.º 4 do artigo 25.º do 

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do Município de Mira, as quais 

passam a ser desempenhas pela Divisão de Protecção Civil, Planeamento, 

Ordenamento e Ambiente (DPCPOA), por razões de eficácia operacional. -----------------  

----- No mesmo âmbito foi deliberado que no artigo 24.º, relativo às competências da 

DPCPOA, seja criado um n.º 9 com as competências a prosseguir no âmbito do 

Cemitério Municipal, conforme constam da proposta aprovada que se encontra anexa 

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

----- Mais foi deliberado dar conhecimento à Assembleia Municipal e ordenar a 

publicação da presente deliberação em Diário da República, em cumprimento do n.º 6 

do artigo 10.º do referido Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, bem como, seja 

publicitada nos locais do costume e no site do Município de Mira.-----------------------------  

----- EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO – ABERTURA DE AJUSTE DIRETO AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA PARA OS JARDINS DE INFÂNCIA  

----- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos a favor, do Sr. 

Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Nelson Maltez e Drª. Dulce Cainé, 
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e quatro abstenções, dos Senhores Vereadores, Dr. João Reigota, Dr. Miguel Grego, 

Prof.ª Maria da Graça Domingues, e Dr. José Garrucho, aprovar a proposta n.º 
297/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 28 de outubro de 2014, no sentido da 

emissão, por força do disposto nos n.os 4 e 11, do artigo 73.º, da Lei n.º 75-A/2014, de 

30 de setembro, que procedeu à segunda alteração à Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro (LOE 2014), de parecer prévio favorável e vinculativo, relativamente à 

contratação do serviço de atividades de Animação e apoio à Família, destinado às 

crianças dos Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas de Mira, previsivelmente 

pelo prazo de 7 (sete) meses, o qual abrange consequentemente os anos letivos de 

2014 e 2015, com um valor estimado de 4.980€ (quatro mil, novecentos e oitenta 

euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------  

----- Será adotado o procedimento por ajuste direto com convite à empresa “EGOR 

CONSULTING, L.da”, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e 128.º e 

seguintes do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação, bem como, demais 

legislação aplicável.------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Redução Remuneratória referente ao n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 75-A/2014, 

de 30 de setembro, que procedeu à segunda alteração à Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro (LOE 2014), já está aplicada no preço base.-------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que disse que anteriormente já tinha 

referido a questão do recurso a ajuste direto, embora aquele procedimento 

continuasse a ser o escolhido, com consulta a uma só empresa, de recursos humanos, 

sabendo os valores que cobravam, quando aquela atividade de apoio à família para os 

Jardim de Infância até podia ser feita por recurso a uma entidade local. Acrescentou 

ainda que o Município nada tinha a perder fazendo o convite a duas ou três entidades 

para, pelo menos, ter a garantia de ter um preço regulado pela concorrência, o que 

naquele caso não acontecia. ------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que começou por sublinhar a 

importância do pedido da expressão do Sr. Vereador Dr. Miguel Grego, porque de 

facto o tipo de procedimento, relativamente à entrega por ajuste direto daquela 

aquisição de serviços, podia simplificar muitas coisas, mas complicava do ponto de 

vista da transparência, da eficácia e até de quem ia prestar o serviço, que ficava numa 
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condição de maior fragilidade e era interessante que fosse possível ultrapassar aquele 

tipo de estratégias por outras que fossem mais funcionais, mais adequadas e que 

salvaguardassem também, por um lado os interesses do Município, por outro, aqueles 

que tinham que desempenhar aquelas tarefas.------------------------------------------------------  

------------------------------------DIVISÃO OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------  
----- APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO 

CENTRO DA VILA DE MIRA – 1.ª FASE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (N.º 3, DO ARTIGO 35.º 
DO ANEXO I, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) ----------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
298/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de outubro de 2014, no sentido da 

ratificação, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, do despacho proferido em 13 de Outubro de 2014 relativo à 

aprovação da minuta do contrato da empreitada de requalificação do Centro da Vila de 

Mira – 1.ª Fase já adjudicada na reunião de Câmara de 15 de Setembro de 2014 à 

empresa “Civibérica – Obras Civis, L.da”, contribuinte n.º 510520251, pelo valor de 

244.000€ (duzentos e quarenta e quatro mil euros), a acrescer de IVA, com um prazo 

de execução da empreitada de 210 dias.--------------------------------------------------------------  

----- O Adjudicatário apresentou todos os documentos de habilitação, incluindo a 

prestação da caução para efeitos de celebração de contrato. De acordo com o n.º 1 do 

artigo 98.º do Códido dos Contratos Públicos a minuta do contrato carece de 

aprovação, tendo sido lavrado o despacho que se anexa à presente ata e dele fica a 

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

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

MÁRIO AMADEU ROLDÃO OLIVEIRA -----------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
299/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 27 de outubro de 2014, no sentido de 

deferir a pretensão formulada pelo requerente, Sr. Mário Amadeu Roldão Oliveira, NIF 

235917699, residente no Bairro do Areeiro, n.º 24 Carromeu, designadamente o 

pagamento de indemnização no valor de 1.340,00€ (mil trezentos e quarenta euros), 

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

responsabilidade civil extracontratual suscetíveis de imputar à Câmara Municipal o 
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referido pagamento, pelos danos patrimoniais, provocados pelos serviços de limpeza 

de fossas do Município de Mira por trabalhos de desentupimento, no referido local, no 

dia 20 de Outubro de 2014, o que originou uma inundação, a qual causou danos 

irreparáveis num frigorífico, numa máquina de secar roupa e num sofá.---------------------  

------------------------- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO------------------ 
----- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DA LENTISQUEIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ---  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
300/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de outubro de 2014, no sentido da 

atribuição, ao abrigo das disposições previstas na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de um apoio à Associação Cultural e 

Desportiva de Lentisqueira, no valor de 1.000,00€ (mil euros), para fazer face a 

despesas com a realização do evento “V Matança do Porco à Moda Antiga”, realizado 

nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2014.-----------------------------------------------------------  

----- CLUBE DOMUS NOSTRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
301/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de outubro de 2014, no sentido da 

atribuição, ao abrigo das disposições previstas na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - de um apoio ao Clube Domus Nostra,  

no valor de 2.000,00 € (dois mil euros), para fazer face a despesas que o clube 

acarreta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que perguntou se aqueles subsídios 

eram extraordinários ou se eram por conta do subsídio anual a atribuir e disse que era 

importante perceber para que as próprias associações pudessem fazer as suas 

contas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Câmara respondeu que era por conta do subsídio anual a 

atribuir, uma vez que não era para apoio a nenhuma atividade excecional, ao contrário 

do anterior que se devia a uma atividade excecional.----------------------------------------------  

----- CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO – HIPOTERAPIA PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIAIS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA DURANTE O ANO LETIVO 

2014/2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
302/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 27 de outubro de 2014, no sentido da 

celebração de protocolo entre a EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Vagos, o Agrupamento de Escolas de Mira e a Câmara 

Municipal de Mira, ao abrigo do disposto na alínea d), do n.º 2, do artigo 23.º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro de 2013, conjugado com a alínea u, do 

n.º 1, do artigo 33.º, do mesmo anexo, tendo em vista assegurar o transporte de 18 

alunos de vários níveis de ensino de Educação Especial do Agrupamento de Escolas 

de Mira, para frequências nas sessões de hipoterapia, a decorrer na referida Escola 

Profissional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado que o Município de Mira assegure o pagamento de 531,25€ 

(quinhentos e trinta e um euros e vinte e cinco cêntimos) à EPADRV – Escola 

Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos.--------------------------------  

----- O referido protocolo encontra-se anexo à presente ata e dela fica a fazer parte 

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

----- ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO A MUNÍCIPE CARENCIADA – PROCESSO N.º 35/2013  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
303/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de outubro de 2014, no sentido da 

atribuição de um apoio eventual no valor de 183.00€ (cento e oitenta e três euros) para 

pagamento de medicação da munícipe, conforme o disposto no n.º 5 do artigo 1.º e 

artigo 7.º do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, sendo este 

apoio pertinente para a melhoria da qualidade de vida do agregado, ao abrigo do 

disposto na alínea v), n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

AMBIENTE ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- TOMADA DE CONHECIMENTO DO ARRANJO PAISAGÍSTICO DA ROTUNDA DA A17 E 

APROVAÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA --------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta n.º 304/2014, do Sr. 

Presidente da Câmara, de 15 de outubro de 2014, relativa ao arranjo paisagístico da 

rotunda da A17, bem como deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
 

 
Ata da Reunião Ordinária de 31/10/2014 

Página 69 de 76 
 

sinalização temporária da referida obra tendo por base o disposto no Capítulo V do 

Decreto-Regulamentar n.º 22 A/98, de 1 de outubro, alterado pelos Decretos-

Regulamentares n.os 41/2002, de 20 de Agosto, e 13/2003, de 26 de Junho. --------------  

----- POLIS RIA DE AVEIRO – 2.ª FASE DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DUNAR, 
ATRAVÉS DO REFORÇO DO CORDÃO DUNAR ENTRE A COSTA NOVA E MIRA – ANTEPROJETO 

– PRONÚNCIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
305/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 15 de outubro de 2014, de acordo com o 

disposto na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no 

sentido da emissão de parecer favorável à 2.ª fase do projeto Polis Ria de Aveiro, 

nomeadamente ao anteprojeto de proteção e recuperação do sistema dunar através 

do reforço do cordão dunar entre a Costa Nova e Mira, condicionado a que a mesma 

Sociedade Polis desenvolva um projeto para as áreas de risco e com necessidade de 

reforço do cordão dunar no Município de Mira. ------------------------------------------------------  

----- TOMADA DE CONHECIMENTO – AÇÃO DE INSPEÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REGIME 

JURÍDICO DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL – (RJREN) -----------------------------------------  

----- A Câmara Municipal tomou conhecimento, nos termos do disposto na alínea o) do 

n.º 2, do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, da proposta 
n.º 306/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 15 de outubro de 2014, relativa à ação 

de inspeção do cumprimento do Regime Jurídico da Reserva Econlógica Nacional.-----  

----- Mais foi tomado conhecimento de que a referida ação de inspeção foi autorizada 

por despacho de sua Ex.ª a Ministra da Agricultura e do Mar e sua Ex.ª o Ministro do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, respetivamente de 29 de janeiro de 

2014 e 20 de dezembro de 2014, no âmbito do cumprimento das normas do 

Ordenamento do Território, da Inspeção Geral de Agricultura, do Mar, do Ambiente e 

Ordenamento do Território (IGAMAOT). ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara que esclareceu que no âmbito da ação de 

inspeção do RJREN havia uma série de obras que estavam a ser inspecionadas, 
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nomeadamente obras da própria Câmara Municipal, incluindo os Bungalows, o Clube 

Náutico, o próprio Campo de Tiro, entre outras, em relação a eventuais violações da 

REN.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego que perguntou se a inspeção era de 29 

de janeiro a 20 de dezembro. Perguntou quando é que a Câmara tinha tido 

conhecimento, porque é que só naquele momento é que estava a dar conhecimento 

de que aquela ação estava a decorrer e se tinha tido conhecimento dos fundamentos 

da inspeção, ou seja, se era ordinária ou extraordinária, porquanto tinha sido feito 

referência a alguns casos que poderiam levar a pensar que se tratava de uma 

inspeção extraordinária. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- Quanto às situações em análise, referidas pelo Sr. Presidente da Câmara, disse 

que tinham sido assuntos em relação aos quais sempre tinha sido dito que pelo facto 

de ser municipal não isentava o pedido de pareceres e os técnicos deviam assessorar 

tecnicamente os políticos para que se conscincializassem disso, porque depois quem 

respondia, pelo menos publicamente, eram os eleitos locais e era bom que aquelas 

questões fossem esclarecidas. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Mais disse que sempre tinha sido a favor das inspeções, na medida em que 

considerava-as um auxílio para a regularização, quando isso era possível, porque nem 

técnicos, nem politicos sabiam tudo.--------------------------------------------------------------------  

----- Respondeu o Sr. Vereador Nelson Maltez  que o primeiro contacto da inspeção 

tinha sido em finais de junho, tendo sido pedido a indicação de um interlucotor técnico 

e indicado o Chefe da DPCPOA, Dr. Ângelo Lopes. -----------------------------------------------  

----- Na sequência daquele pedido, tinha sido enviado um formulário onde 

identificavam os casos em relação aos quais iriam solicitar informação. Salientou que 

a maioria dos casos era na Videira Sul, mas também tinha casos como a própria 

Aquinova, que depois se tinha verificado que era uma questão de georreferenciação, e 

que estavam também três outras obras do Município, nomeadamente os bungalows,  

se bem que eram projetos financiados e uma das entidades a consultar era a CCDR,  

Em relação ao campo de tiro, disse que o problema era um “acrescento” que lá tinha 

sido construído que não constava no projeto e também  a questão do hangar do Clube 
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Náutico, que era o assunto seguinte da agenda de trabalhos e que o reconhecimento 

de interesse público era pedido exatamente para resolver a questão.------------------------  

Mais disse que a inspeção tinha estado dois dias, num dos quais tinha reunido com o 

próprio, o Sr. Presidente da Câmara e os técnicos e depois tinha articulado só com os 

técnicos, mas sabiam que já tinham estado na ARH, na CCDR e noutras instituições, 

portanto estavam a aguardar respostas.---------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que sublinhou a importância daquele 

tipo de inspeções, tendo dito que um serviço com a autonomia de um Município, com 

os seus órgãos próprios tinha as suas prerrogativas de decisão, mas naquilo em que 

outras entidades tinham tutela, como tinha referido o Sr. Vereador Dr. Miguel Grego, 

era importante que cumprissem o papel deles, e isso não era apenas pontuar o que 

estava mal, as inspeções tinham funções corretivas e de verificação, um serviço que 

fosse inspecionado só tinha a ganhar com isso, a menos que houvese dolo ou más 

intenções na decisão, o que, obviamente, não era o caso.---------------------------------------  

----- O ordenamento juridico em Portugal era cada vez mais complexo, era preciso não 

um técnico, mas vários em ciência jurídica para interpretar regulamentos e cruzar 

informação e era importante que todos os que tinham tutela sobre a discussão e 

gestão dos bens públicos, cruzassem informação, o município devia estar contente 

com a inspeção e as indicações dadas deveriam servir para resolver imbróglios que 

por vezes se prolongavam por décadas, portanto quanto mais claras passassem a ser 

determinadas situações, quanto mais transprentes melhor, ficava toda a gente a 

ganhar. Aplaudiu as inspeçõe e sugeriu que sempre que houvesse angústias em 

relação a determinados processos, então que se pedisse “ajuda”. ----------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez  e esclareceu o Sr. Vereador Dr. Miguel 

Grego de que se tratava de uma inspeção ordinária. ----------------------------------------------  

----- Em relação à questão do esclarecimento dos assuntos, disse que também não 

tinha dúvidas em relação à vantagem das inspeções, só havia um problema na 

legislação portuguesa, era que todos os organismos tutelavam, todos davam ordens e 

à Câmara cabia cumprir e fazer o trabalho mais complicado, toda a gente dizia que 

não podia ser, mas se fosse para demolir era a Câmara que tinha que fazer a 

demolição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
 

 
Ata da Reunião Ordinária de 31/10/2014 

Página 72 de 76 
 

----- Considerou que todas as entidades que tinham intervenção e capacidade de 

decisão, então deviam tomar também elas parte na decisão------------------------------------  

----- Mais disse que a inspeção estava apenas a incidir sobre casos de 2005 até à 

presente data. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Dr Ângelo Lopes, chefe da DPCPOA, que disse que o Inspetor tinha 

pedido um conjunto de informação adicional relativamente a cada um dos processos  e 

que com a alteração do Plano de Urbanização tinham conseguido sanar todas as 

situações da REN nos Parques de Campismo, quer no caso municipal, quer no Lodge 

Park, já era possível legalizar. O Parque da Orbitur, apesar de não ser iniciativa 

Municípal, também estava a ser analisado pela inspeção. Quanto ao Clube Náutico, 

era o único ponto que no âmbito do Plano de Urbanização já não iriam conseguir 

integrar nos trabalhos, e só teriam hipótese de legalização no regime da REN com o 

reconhecimento de interesse público, tal como tinha sido conseguido para o Campo de 

Tiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -----------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a proposta n.º 
307/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 27 de outubro de 2014, no sentido de 

reconhecer o interesse público municipal ao equipamento do Clube Náutico da Praia 

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

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

termos da alínea r), do nº. 1, do artº. 25º., do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de 

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

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

----- “DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL----------------------------------  

----- Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------  

----- 1. A atividade desportiva náutica em Portugal tem assumido nas últimas décadas 

uma importância não só desportiva, mas também turística. No concelho de Mira, e 

sobretudo na Praia de Mira, estas atividades têm um potencial enorme que precisa de 

ser aproveitado e explorado. ------------------------------------------------------------------------------  
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----- 2. Com a realização de provas regionais, nacionais e mesmo internacionais, 

potenciam-se sinergias de desenvolvimento na indústria da restauração e hotelaria 

para além da prática desportiva. -------------------------------------------------------------------------  

----- 3. As instalações antigas do Clube Náutico da Praia de Mira, não têm capacidade, 

dimensão, nem condições para a realização de uma prática desportiva com os 

requisitos mínimos exigidos quer para a formação de atletas de competição quer para 

uma prática desportiva ocasional ou mesmo de lazer.---------------------------------------------  

----- 4. Desde longa data existiram edificações de apoio às atividades náuticas, na 

área em causa, surgindo referências cartográficas datadas de 1978;-------------------------  

----- 5. Para que a Sede do Clube Náutico da Praia de Mira possa cumprir, 

cabalmente, a função de apoiar e dinamizar o desporto náutico no nosso concelho e 

mesmo na região e seja capaz de se assumir, cada vez mais, como um importante 

polo de atracão turística na zona;------------------------------------------------------------------------  

----- 6. Fruto das necessidades de adaptação e criar infraestruturas de apoio 

condignas e que permitam o desenvolvimento das atividades desportivas 

nomeadamente vela, remo, canoagem, windsurf, a Câmara Municipal de Mira em 

conjunto com o Clube Náutico da Praia de Mira, promoveu a construção de um hangar 

em substituição de uma estrutura obsoleta e sem quaisquer dimensão perante as 

atividades desenvolvidas; ----------------------------------------------------------------------------------  

----- 7. Este novo equipamento foi apoiado e inserido numa candidatura aos fundos 

comunitários no âmbito das medidas de valorização do litoral; ---------------------------------  

----- 8. Esta infraestrutura foi desde sempre identificada nos diversos instrumentos de 

gestão territorial, quer sejam de carater especial quer municipal; ------------------------------  

----- 9. Foram integradas nos espaços envolventes e inseridos em espaço verde a área 

do anterior equipamento, que foi objeto de requalificação no âmbito do projeto Polis da 

Ria; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 10. O Clube Náutico da Praia é uma associação de desportos náuticos fundada 

em 1992; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- 11. A construção encontra-se inserida na Praia de Mira, ao largo da margem sul 

da Barrinha, que dada a especificidade do equipamento, bem como as demais 

preexistências, não é possível encontrar alternativa de localização deste equipamento;  
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----- 12. Por força da regulamentação de segurança e de forma a cumprir normas 

técnicas para instalações desportivas deste género, e para dotar o concelho duma 

infraestrutura que permita a realização de uma prática desportiva digna e até para a 

realização de provas nacionais e internacionais as instalações consistem na 

construção de um edifício único que albergue um espaço amplo correspondente ao 

hangar para arrecadação de barcos, balneários, gabinete médico, escritório, sala de 

reuniões e arrumos. A área a impermeabilizar é aquela correspondente à implantação 

do edifício com aproximadamente 540m2 e a restante zona envolvente manter-se-á 

intacta recorrendo unicamente a caminhos de acesso em estacaria e passadiços em 

madeira própria para exterior. O edifício tem uma área de implantação e construção de 

540 m2 e uma volumetria aproximada de 2450 m3, com uma cércea máxima de 4m.---  

----- 13. Devido à localização, e pelo impacto visual que o edifício poderá causar, visto 

que se insere num local onde a Barrinha e a mata natural são paisagem predominante; 

e para que esta não tenha uma imagem grosseira de “pavilhão”, o edifício terá uma 

forma orgânica irregular, uma forma híbrida como que pertencente ao habitat natural 

onde se insere. O edifício será puramente funcional, recorrendo a materiais que pela 

sua constituição cromática, com tonalidades escuras e acastanhadas, permite que 

este se dilua na paisagem existente.--------------------------------------------------------------------  

----- 14. Os resultados obtidos pelo CNPM, nomeadamente dois títulos de campeão 

nacional de remo, resultam do trabalho desenvolvido por todos e que utilizam 

infraestruturas adequadas.---------------------------------------------------------------------------------  

----- Pelo exposto, propõe-se à Câmara Municipal que reconheça o interesse público 

municipal ao equipamento do Clube náutico e que delibere a autorização desta 

proposta para remissão à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea r) do nº1 do 

artigo 25º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, de forma a enquadrar a pretensão 

como ação de relevante interesse publico para ocupação de áreas de Reserva 

Ecológica Nacional, nos termos do artigo 21º do DL nº 166/2008 de 22 de agosto, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-lei 239/2012, de 2 de novembro, que 

estabelece o Regime Jurídico da REN (RJREN).” --------------------------------------------------  
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----- Interveio o Sr. Vereador Dr. José Garrucho que reforçou o resultado positivio da 

inspeção, na medida em que tinha sido detetado um problema que daquela forma iria 

ser corrigido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA --------------------------------  
----- PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO EM MÁS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, PROPRIEDADE DE MARIA GABRIELA 

DOS SANTOS PATRÃO ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
308/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 21 de outubro de 2014, no sentido de ser 

promovida a audiência prévia escrita da interessada no prazo de 15 dias (úteis), face à 

intenção de decisão sobre a execução de obras de conservação de edificação em más 

condições de salubridade, sita em Quintais do Areal, Mira, propriedade de Maria 

Gabriela dos Santos Patrão, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código de 

Procedimento Administrativo. -----------------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado que, findo aquele prazo e caso a interessada não se tenha 

pronunciado, seja ordenada a execução das obras de conservação da referida 

edificação, no prazo de 30 dias (seguidos), nos termos do n.º 2 do artigo 89.º do 

RJUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO EM MÁS CONDIÇÕES DE 

SALUBRIDADE, PROPRIEDADE DE MARIA DE LURDES SIMÕES GOMES-----------------------------  

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 
309/2014, do Sr. Presidente da Câmara, de 21 de outubro de 2014, no sentido de ser 

promovida a audiência prévia escrita da interessada no prazo de 15 dias (úteis), face à 

intenção de decisão sobre a demolição de edifício em más condições de segurança e 

salubridade, sito na Rua Principal, Arneiros, Mira, propriedade de Maria de Lurdes 

Simões Gomes, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código de Procedimento 

Administrativo.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais foi deliberado que, findo aquele prazo e caso a interessada não se tenha 

pronunciado, seja ordenada a demolição do referido edifício e a limpeza do respetivo 

logradouro, no prazo de 30 dias (seguidos), nos termos do n.º 3 do artigo 89.º do 

RJUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

encerrada a reunião, sendo 16:00 horas, tendo sido aprovada, por unanimidade, a 

minuta da respetiva ata, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57.º, 

do Anexo I, da Lei n.º 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. ----------------------------------  

 

 

_______________________________________________ 

 (Presidente: Raul José Rei Soares de Almeida, Dr.) 

 

______________________________________________ 

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

 


