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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 onze dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, reuniu em 

sessão ordinária a Assembleia Municipal de Mira, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, sob a presidência do Ex.mo Sr. Dr. Mário Ribeiro Maduro, 

secretariado pelo Sr. Prof. Nelson Miranda Cadete, 1.º Secretário e pela Sr.ª 

Eng.ª Regina Maria Duarte Serrano, 2.ª Secretária, com a seguinte Ordem do 

Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO UM: Apreciação e decisão sobre o pedido de suspensão de 
mandato apresentado por elemento do MAR – Movimento Autárquico de 

Renovação e instalação do substituto, nos termos do disposto no artº. 
47º., conjugado com o artº. 79.º da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na 
redação da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------- 
-----PONTO DOIS: Apreciação do relatório do Sr. Presidente da Câmara e 

situação financeira da Autarquia, nos termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 
25.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------- 
-----PONTO TRÊS: Tomada de conhecimento do relatório elaborado pela 
comissão de análise técnica das propostas referentes ao orçamento 

participativo do Município de Mira para 2015. ----------------------------------------- 
------PONTO QUATRO: Orçamento participativo – Apreciação e votação do 
requerimento apresentado pelo Sr. Vereador Dr. José Carlos Baptista 
Garrucho.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------PONTO CINCO: Aprovação do orçamento, opções do plano, 
autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais e mapa 
de pessoal para o ano de 2015, 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 do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alínea ccc) do n.º 1 do artigo 6.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e respetiva alteração, do artigo 12.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 
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------PONTO SEIS: Declaração de interesse público municipal Clube 
Náutico, nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei nº 166/2008 de 22 de 
agosto, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº. 239/2012, de 
2 de Novembro, conjugado com o previsto no nº. 1, da alínea r), do artº. 

25.º, do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------- 
------PONTO SETE: Recrutamento excecional de um Assistente 
Operacional para apoio a crianças com Necessidades Educativas 
Especiais (NEE) no Jardim de Infância de Mira, a ser anexado ao contrato 

de execução, para o presente ano escolar e previsto no Mapa de Pessoal 
para o ano 2013 – revogação.--------------------------------------------------------------- 
-----PONTO OITO: Tomada de conhecimento 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. --------- 
-----PONTO NOVE: Tomada de conhecimento e assunção de posição, nos 
termos da alínea g), do nº. 2, do artº. 25.º do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 

12 de setembro, da ação de inspeção do cumprimento do Regime Jurídico 
da Reserva Ecológica Nacional – (RJREN) --------------------------------------------- 
------PONTO DEZ: Tomada de conhecimento da autorização prévia 
genérica para assunção de compromissos plurianuais – Orçamento e 

Grandes Opções do Plano de 2014, nos termos da Lei nº. 8/2012, de 21 de 
fevereiro, conjugada com o artº. 12.º do D.L. nº. 127/2012, de 21 de junho.-- 
-----PONTO ONZE: Autorização, nos termos da alínea i) do nº 1 do artigo 
25.º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro para arrendamento, 

para fins não habitacionais, de espaços do edifício da Associação 
Incubadora do Beira Atlântico Parque (AIBAP). -------------------------------------- 
-----PRESENÇA DO EXECUTIVO ------------------------------------------------------------------ 
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-----Em representação do Executivo estiveram presentes nesta sessão o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Raul José Rei Soares de Almeida e o 

Vereador Sr. Nelson Teixeira Maltez. ------------------------------------------------------- 

-----PRESENÇA DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL-------------------------------- 

-----Estiveram presentes nesta sessão os Senhores: Prof. Doutor Fernando de 

Jesus Regateiro, Prof. Nelson Miranda Cadete, Sr. Carlos Jorge dos Santos 

Nora, Eng.ª Regina Maria Duarte Serrano, Enf.ª Maria Leonor Cruz Reigota 

Tomás Borralho, Prof. Doutor Joaquim Manuel Henrique de Sousa Pinto, Sr. 

Pedro Nunes, Prof. Paulo Jorge dos Santos Grego, Prof. Carlos Manuel 

Domingues Veríssimo, Prof.ª Vera Lúcia de Jesus Manco, Dr.ª Joana Mafalda 

da Fonseca Avelino Muralha Teixeira, Eng.º Calisto de Oliveira Coquim, Dr. 

Carlos Ventura Pimentel Castelhano, Dr.ª Ana Maria Laranjeiro da Silva, Sr. 

João Maria Nogueira, Enf.º Manuel Ferreira Inocêncio, Dr.ª Telma Milene 

Magueta Salvador, Dr. João Luís dos Santos Marques de Pinho, Sr. Pedro 

Jorge Morais Laranjeiro e os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia: 

de Mira, Prof. Artur Jorge Ribeiro Fresco; da Praia de Mira, Dr. Francisco 

Daniel Soares Reigota; do Seixo, Dr. Tiago Daniel Castro da Cruz; e dos 

Carapelhos, Gabriel Miranda Pinho. --------------------------------------------------------- 

-----FALTAS ------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Verificou-se a falta da Senhora Prof.ª Zélia Domingues Morais.--------------- 

-----HORA DE ABERTURA ------------------------------------------------------------------------- 

-----Os trabalhos tiveram início às dezassete horas e quarenta e cinco minutos, 

tendo sido declarada aberta a sessão pelo Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia, verificando-se a existência de quórum com as presenças e as 

ausências anteriormente referidas. ---------------------------------------------------------- 
-----INFORMAÇÕES--------------------------------------------------------------------------------- 
-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu início à reunião e informou 

os presentes do pedido de suspensão de mandato apresentado pelo Eng.º Rui 

Miguel Santos Terrível, em 29 de setembro de 2014.------------------------------------ 
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-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia solicitou autorização para que 

se procedesse à tomada de posse da Dr.ª Ana Maria Laranjeiro da Silva.--------- 

------De seguida, verificada a respetiva identidade e legitimidade, assumiu 

funções, nos termos das disposições contidas nos artigos 47.º e 79.º da Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de janeiro, e de acordo com o resultado do ato eleitoral que 

teve lugar no dia 29 de setembro de 2013, cujo apuramento geral foi publicado 

através de edital de 03 de outubro de 2013, a Dr.ª Ana Maria Laranjeiro da 

Silva, residente na Rua do Chãozinho, n.º 42, 3070-577, na localidade de Mira, 

freguesia e concelho de Mira, eleita pelo MAR (Movimento Autárquico de 

Renovação).----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Posto isto, a mesma prestou Juramento Legal, ao qual se seguiu uma salva 

de palmas e os votos de boas-vindas à Assembleia Municipal, por parte do Sr. 

Presidente da Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------- 
-----PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (Artigo 52.º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro). ----------------------------------------------------------------- 
-----APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE SETEMBRO 

DE 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------
-----A ata n.º 6, de 29 de setembro de 2014, submetida a votação, foi aprovada 
por maioria, com uma abstenção da Dr.ª Ana Maria Laranjeiro da Silva e com 

uma correção solicitada pelo Sr. Pedro Nunes.-------------------------------------------- 

-----Na página 12, no 2º parágrafo, onde se lia: -------------------------------------------

-----”Felicitou, por isso, todos os que trabalhado na mobilização da população e 

na angariação de votos.”------------------------------------------------------------------------- 

-----Devia ler-se:------------------------------------------------------------------------------------

-----“Felicitou, por isso, todos os que tinham trabalhado na mobilização da 

população e na angariação de votos.”-------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia 

para as habituais intervenções. --------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
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-----Interveio o Sr. Gabriel Pinho, Presidente da Junta de Freguesia dos 

Carapelhos, que começou por parabenizar o atual Executivo pela bonita Árvore 

e iluminação de Natal, pelo início do arranjo da rotunda da A17 e pelos 

trabalhos realizados na rotunda da Âncora, na Praia de Mira. ------------------------ 

-----Referiu que já tinha ouvido algumas críticas, pois, existiam rotundas que 

ainda não foram alvo de nenhuma intervenção, por parte da Autarquia, e esta 

última, era já a segunda vez que era intervencionada pelo atual Executivo.------- 

-----Acrescentou ainda que tem ouvido muitas queixas, de muitos motoristas, 

que o questionam sobre de quem será a responsabilidade do corte das 

acácias, junto à rotunda da A17. Perguntam se será da responsabilidade da 

Junta de Freguesia dos Carapelhos ou da Câmara Municipal. Mais referiu que, 

nos Carapelhos, estas estavam bem aparadas, mas do lado do Seixo, não 

estavam. Assim, estas acácias estavam a tirar a visibilidade aos condutores e a 

bater nos espelhos dos carros. Posto isto, solicitou a rápida resolução deste 

problema.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Concluiu a sua intervenção referindo que tem ouvido comentários positivos 

em relação à vinda, ao nosso concelho, do programa televisivo “Somos 

Portugal”, da T.V.I., aquando da festa em honra da Nossa Senhora da 

Conceição, Padroeira da Praia de Mira. Contudo, referiu que era de lamentar 

que não tivesse sido dado tempo de antena ao Sr. Presidente da Junta, da 

respetiva freguesia. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----Interveio o Sr. Prof. Doutor Joaquim Sousa Pinto (MAR) que começou por 

felicitar o Executivo pela utilização das carrinhas escolares ao serviço das 

populações, fora do período escolar.--------------------------------------------------------- 

-----Deu-lhes os parabéns pela requalificação da Av. Da Barrinha, no âmbito do 

programa Polis, embora considerasse que a impermeabilização do solo fosse 

exagerada.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Continuou, referindo que o índice de transparência Municipal era uma 

ferramenta importante e que este ranking se baseava apenas na informação 
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pública disponível. Facto preocupante, a descida acentuada sofrida pelo 

mesmo. Embora a Câmara Municipal tenha modificado o hardware que 

suportava os sistemas de informação da Câmara, pensava que a interface não 

foi melhorada e inclusive, neste momento, estava mais complicada. Deu como 

exemplo: no canto superior direito era pedido o login e a password e esta, 

simplesmente não funcionava com as credenciais dos membros da Assembleia 

Municipal. Por tudo isto, recomendou que esta fosse melhorada, no sentido de 

disponibilizar todas as informações pertinentes aos respeitáveis membros 

desta Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Acrescentou que a documentação relativa à contratação pública, no site da 

Câmara Municipal, não se encontrava disponível. Neste sentido, questionou se 

seria possível que a informação que era facultada à Assembleia Municipal, 

também o fosse ao público em geral, após trabalho de revisão, a bem da 

transparência municipal.------------------------------------------------------------------------- 

-----Por fim, e ainda relacionado com a questão da transparência municipal, 

acrescentou que devia ser colocada uma placa identificativa das obras de 

requalificação do Centro da Vila, na qual deveria constar, pelo menos, o 

orçamento e os prazos de execução das referidas obras. ----------------------------- 

-----Interveio o Sr. Eng.º Calisto Oliveira Coquim (PS) que aportou à 

Assembleia Municipal um assunto que se relacionava com os resíduos sólidos 

pois, cada vez mais era frequente ver nos contentores do lixo, produtos 

vegetais, madeiras, entre outros. A fim de isto evitar, sugeriu ações de 

sensibilização junto das populações e a criação de condições físicas para que 

este processo fosse feito de modo diferente. Neste sentido, propôs que fossem 

colocados pontos de recolha temporária, em locais de passagem, para o 

depósito de resíduos orgânicos. -------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Pedro Nunes (PSD) que começou por propor à Assembleia 

Municipal um voto de congratulação pela passagem dos 125 anos do teatro 
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amador do Seixo, pois este representava um marco importante na cultura 

popular. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Continuou a sua intervenção felicitando os Caretos da Lagoa e também a 

vida da T. V.I., aquando da Festa em Honra da Padroeira da Praia de Mira, 

referindo que, embora esta vinda tenha implicado custos à Autarquia, estes 

devem ter sido bastantes inferiores em relação à publicidade e ao destaque 

cultural do Concelho e não só, que este tinha proporcionado.-------------------------

-----Salientou que, após a visita de inauguração às obras do programa Polis, 

todos estavam muito satisfeitos pela sua conclusão, pese embora, o facto do 

açude da Lagoa não possuir qualquer tipo de proteção e consequentemente, 

constituir um perigo para os seus utilizadores, nomeadamente para as 

crianças. Sugeriu assim, que esta situação fosse revista e acautelada.------------ 

-----Terminou a sua intervenção, referindo-se aos trabalhos da Autarquia, 

solicitando informações sobre as obras em curso no centro da vila e na Barra 

de Mira e também sobre o saneamento no Casal de São Tomé.--------------------- 

-----No âmbito da Ação Social, quis saber quantas famílias já tinham sido 

apoiadas até àquele momento.-----------------------------------------------------------------  

-----Finda a primeira ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL): ------------------------------------------------------------------------ 
-----O Sr. Presidente da Câmara começou por agradecer os elogios e as 

questões apresentadas pelo Presidente da Junta de Freguesia dos Carapelhos, 

o Sr. Gabriel Pinho.--------------------------------------------------------------------------------

-----Informou que, na rotunda da A17, o poço de adobes iria levar um engenho 

e só faltava terminar a parte que dizia respeito à rega. Acrescentou que esta 

estava a ser feita, em grande parte, com os dinheiros do município e por isso, a 

sua conclusão não estava a ser tão célere como se pretendia.-----------------------
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-----Quanto à rotunda da Praia de Mira, tinha-se optado pelo prado de sequeiro, 

mas como este só resultava em áreas de grandes dimensões, tinha-se achado 

por bem substituí-lo por relva.------------------------------------------------------------------ 

-----Acrescentou ainda que, relativamente ao corte das acácias, desde a zona 

industrial até à A17, este era da responsabilidade do município e nesse 

sentido, solicitou-se ajuda à Junta de Freguesia do Seixo, a qual será 

protocolada, com vista à rápida resolução do problema.--------------------------------

-----Mais informou que o transporte solidário iria iniciar a sua atividade no início  

do próximo ano.------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto à questão do índice de transparência, referiu que este era 

discutível, visto que estavam numa fase de transição. Mais referiu que tiveram 

de alterar o site da Câmara Municipal, no âmbito do programa SAMA, e 

informou que este tinha que estar completamente implementado até dia 30 de 

junho, por questões de financiamento.-------------------------------------------------------

-----Em relação às obras de requalificação do Centro da Vila, os placares com 

as informações pertinentes irão ser colocados, até porque já foram assinados 

os contratos de financiamento que contemplavam, entre outros, a 

obrigatoriedade de afixar estes mesmos placares.---------------------------------------

-----Quanto aos resíduos sólidos, afirmou que era parte constante do 

orçamento para o próximo ano uma rubrica – ”Rede de Resíduos Sólidos”- que 

contemplava este problema e referiu que já se tinham encetado alguns 

contactos no sentido de se estabelecerem, no concelho, pontos de recolha de 

resíduos e que posteriormente serão levados para o seu destino final. Salientou 

que esta ação terá de ser complementada com uma campanha de 

informação/sensibilização junto da população, para que estes possam 

funcionar em pleno e cumprissem o objetivo a que se destinavam.------------------

----- No que respeita ao programa Polis, o Sr. Presidente da Câmara, referiu 

que estavam atentos ao problema da falta de proteção no açude da Lagoa, 

pois consideravam-na uma questão de segurança bastante importante.-----------  
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-----Em relação às obras em curso, nomeadamente, a requalificação da Frente 

Mar, a obra da Barra e a requalificação do Bairro da Valeira, referiu que foi 

precisamente nessa semana que assinaram os contratos de financiamento, 

Plano Operacional do Centro, pela CCDRC, que a elas diz respeito.---------------- 

-----Mais acrescentou que as obras do saneamento estavam ainda a decorrer e 

que se encontravam em fase de conclusão.------------------------------------------------

-----Em relação à Ação Social, referiu que houve um total de apoios até ao 

limite de 19.315,00€ (dezanove mil, trezentos e quinze euros).----------------------- 

-----Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez, esclarecendo que o programa 

SAMA tinha que estar concluído em junho e que tinha sido realizado um acordo 

com a Universidade de Aveiro, no sentido de que esta fizesse a migração de 

todos os dados. Mais acrescentou que a página do Município irá ser alterada, 

assim como a forma de acesso a um conjunto de serviços que, atualmente são 

credenciados e que passarão a estar acessíveis aos munícipes a partir de 

casa. Em relação aos servidores, também estes irão ser substituídos. ------------- 

-----Relativamente ao tratamento dos resíduos sólidos ressalvou que, para além 

de tudo o que já foi dito, tornava-se imperativo a realização de uma ação de 

sensibilização junto das pessoas, informando-as de que existem materiais que 

podem servir para compostagem e que deviam selecionar o seu lixo. ------------- 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia propôs que se procedesse à 

votação, do voto de congratulação apresentado pelo PSD, na pessoa do Sr. 

Pedro Nunes, no sentido de parabenizar o Grupo de Teatro Amador do Seixo, 

pela comemoração de 125 anos de existência. Assim, foi aprovado por 

unanimidade e aclamado por toda a Assembleia Municipal.--------------------------- 

-----Posteriormente, deu a palavra aos Membros da mesma para as 

intervenções habituais.-------------------------------------------------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio o Sr. Dr. João Luís Pinho, que manifestou a sua satisfação pela 

atividade que foi promovida pela Câmara Municipal de Mira, com a colaboração 
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de alguns grupos de Caretos e realizada na Lagoa, pese embora a pouca 

adesão, relativamente às suas expetativas.------------------------------------------------

-----Lamentou-se pelo facto de não ter podido assistir às cerimónias de 

inauguração das obras da Polis e reiterou a sua satisfação pela presença dos 

dois bancos que madeira na pista pedonal da Lagoa, considerando que estes 

lhe davam um toque de charme.--------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Dr. Francisco Reigota, Presidente da Junta de Freguesia 

da Praia de Mira, que se pronunciou sobre as atividades desenvolvidas pelas 

várias Juntas de Freguesia do Concelho e referiu que, se fossem comparadas 

as condições humanas, financeiras e económicas que estas possuem, com o 

trabalho que têm vindo a desenvolver, constatava-se que estas conseguiram 

atingir níveis de rentabilidade e de produtividade bastante elevados. 

Considerou que estas desempenhavam um papel muito importante no 

desenvolvimento do Concelho e por isso, deviam ser sempre respeitadas, 

apoiadas e ouvidas. Neste sentido, salientou a importância da colaboração da 

Câmara Municipal com as Juntas de Freguesia e questionou se não era 

possível facultar-lhes um maior apoio financeiro.----------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Carlos Nora (PSD) que começou por desejar a todos os 

presentes um Bom Natal e um Próspero Ano Novo.------------------------------------- 

-----De seguida, felicitou o Grupo de Teatro Amador do Seixo, os Caretos da 

Lagoa e também, a extraordinária propaganda que o programa televisivo da 

T.V.I. proporcionou, embora lamente o facto de não terem dado tempo de 

antena ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, assim como, 

a outros dignos representantes da cultura desta freguesia, tal como, o Sr. João 

Nogueira, entre outros.-------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, sugeriu que se devia efetuar o calcetamento da frente de todas 

as casas, ou seja, projetar o alinhamento e realizá-lo a nível geral, para todos.-- 

-----Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez salientando que, em relação à 

cedência de pavet, não tinha havido alterações. Mais acrescentou que o 
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Município possuía uma dívida, na ordem dos 25 a 30 mil euros, que terá de 

pagar, a um fornecedor de pavet. Neste sentido, informou que, ultimamente, 

não tinham sido fornecidos, nem tubos, nem pavet. Contudo, ressalvou que o 

Executivo apenas atuou nos Leitões, pois esta era uma obra já iniciada e na 

Corujeira, para resolver um problema relacionado com uma fuga de água. E 

que, neste último, não se recorreu ao pavet, mas sim ao tout-venant. -------------- 

-----Finda a segunda ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL): -------------------------------------------------------------------- 
-----O Sr. Presidente da Câmara dirigiu-se ao Sr. Dr. Francisco Reigota, 

respondendo que sempre tem apoiado a Junta de Freguesia da Praia de Mira, 

assim como as outras Juntas de Freguesia, nomeadamente através da 

celebração de um contrato / acordo, onde estavam contempladas as ajudas 

financeiras, por parte do Município, destinadas às Juntas de Freguesia. 

Salientou ainda que, do atual Executivo, sempre tem havido disponibilidade 

para o diálogo e para a discussão salutar dos problemas. ----------------------------- 

-----Reportando-se ao programa televisivo da T.V.I. disse que a Câmara 

Municipal lhe tinha proporcionado todo o apoio e tinha respondido 

assertivamente, quanto à sua vinda, desde a primeira hora. Acrescentou ainda 

que, a despesa da Câmara Municipal relativamente a este assunto, não tinha 

atingido os 10.000,00€ (dez mil euros).---- ------------------------------------------------- 

-----Em relação às intervenções em direto neste programa, referiu que os 

responsáveis pelo mesmo, apenas pretendiam falar com o Presidente da 

Câmara e com a Comissão de Festas. Acrescentou ainda que, aquando da 

vinda da R.T.P. às Festas do Concelho, não notou esta indignação e esta 

preocupação pelo facto do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Mira não 

ter prestado nenhuma declaração. ----------------------------------------------------------- 
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-----Quanto à Árvore de Natal, esta teve um custo de 3.500,00€ (três mil e 

quinhentos euros), referente à parte da estrutura metálica central. Os restantes 

trabalhos que esta implicou, foram realizados pelo Gabinete de Apoio à 

Presidência, em colaboração com os funcionários da Câmara Municipal. Neste 

sentido, o Sr. Presidente da Câmara teceu um forte elogio ao trabalho e ao 

empenho que estes demonstraram na sua execução. ---------------------------------- 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos Membros da 

mesma para as intervenções habituais.----------------------------------------------------- 

-----3.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio o Sr. João Nogueira (PS) que iniciou por cumprimentar todos os 

presentes e continuou, referindo, mais uma vez (porque já o tinha feito na 

sessão ordinária da Assembleia Municipal de 13 de Fevereiro de 2014), que 

considerava que os órgãos eleitos deveriam manter uma relação de 

proximidade com os munícipes, e uma vez que estaria em curso a revisão do 

regimento daquela Assembleia, os elementos do PS defendiam que fossem 

feitos todos os esforços, no sentido de haver rotatividade pelas quatro 

freguesias, na realização das sessões daquele órgão. Mais disse que gostaria 

que tal ficasse plasmado no respetivo regimento. Nesse sentido e a título de 

exemplo, referiu a sessão extraordinária da Assembleia Municipal realizada na 

Casa do Povo, a qual considerou um sucesso, e por isso, gostaria que se 

repetisse.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Terminou a sua intervenção, questionando o Sr. Presidente da Câmara 

sobre quando se realizará a primeira sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal, descentralizada nas Juntas de Freguesia.------------------------------------ 

-----Interveio o Sr. Prof. Doutor Fernando Regateiro (PS) que saudou a 

iniciativa da Polis e as suas realizações. Referiu que é um trabalho que tinha 

sido realizado através de várias gerações de dirigentes e ainda bem que assim 

o era. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----Relativamente à questão da segurança, salientou a falta de barreiras de 

proteção no largo da Barrinha, e mais informou que não há uma cultura de 

segurança no Concelho.-------------------------------------------------------------------------

-----Congratulou-se com a realização da Festa da Nossa Senhora da 

Conceição, na Praia de Mira e com a transmissão em direto do programa 

televisivo da T.V.I., pois este tipo de eventos ajudavam a pôr Mira no mapa do 

País e referiu que os custos implicados foram pouco elevados, face ao bom 

investimento cultural e turístico que estes proporcionaram.----------------------------

-----Quanto ao tratamento dos resíduos sólidos, considerou que este era o 

momento de encetar uma política de esclarecimento, pois as pessoas não têm 

noção dos custos que o tratamento do lixo implicava para a Autarquia. Assim, 

no sentido de sensibilizar as pessoas para a seleção dos resíduos sólidos, a 

Autarquia deve assumir uma atitude próativa, efetuando uma forte campanha 

de divulgação, quer através das Juntas de Freguesia, ou até mesmo de porta 

em porta, com a distribuição de panfletos informativos.---------------------------------

-----Congratulou-se pela realização do13º Capítulo dos Nabos e Companhia, 

pois este evento juntou nos Carapelhos 60 confrarias, entre nacionais e 

estrangeiras, e mais de 300 comensais. Portanto, todos se deviam entusiasmar 

e felicitar todos aqueles que, através das suas ações, contribuíam para colocar 

a nossa terra no mapa.---------------------------------------------------------------------------

-----Posto isto, propôs que a Assembleia Municipal congratulasse os 

responsáveis pela Confraria dos Nabos com um voto de Louvor. De seguida, 

apresentou a proposta de voto de Louvor e de Congratulação, a qual foi 

aprovada por unanimidade e com aclamação. -------------------------------------------- 

-----Finda a terceira ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----3.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL): -------------------------------------------------------------------- 
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-----O Sr. Presidente da Câmara, dirigiu-se ao Sr. João Nogueira, dizendo-lhe 

que concordava com a sua proposta e mostrou-se disponível para participar em 

sessões da Assembleia Municipal descentralizadas.------------------------------------- 

-----Agradeceu as palavras do Sr. Prof. Doutor Fernando Regateiro e 

continuou, referindo que era intenção da Câmara Municipal continuar a divulgar 

o Concelho, através de atividades de promoção, nomeadamente: no próximo 

ano, a realização da Feira Ibérica de Turismo, na Guarda; ida a Salamanca, em 

representação do Município, no âmbito da Comunidade Interlocal entre as 

Astúrias e Portugal, a qual contemplava várias vertentes, sendo uma delas os 

Caretos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente aos custos da recolha e tratamento dos resíduos sólidos, 

considerou que estes eram bastante elevados e como o contrato com a 

ERSUC terminará em 2017, teria que ser feita uma reflexão a este respeito, a 

bem do Município.---------------------------------------------------------------------------------

-----Terminou a sua intervenção, tecendo elogios à Confraria dos Nabos e aos 

Caretos, pela dinâmica que foi imposta. Referiu ainda que, o orçamento de 

2015 contempla a proposta “Europa Criativa”, que é uma candidatura que o 

Município de Mira fez, diretamente a Bruxelas, com vista à participação no 

Festival Internacional de Caretos.  

-----Interveio o Sr. Prof. Doutor Fernando Regateiro (PS) que pediu a palavra 

para referir que, como se estava a falar das Astúrias, uma das confrarias 

presentes no 13º Capítulo dos Nabos e Companhia era precisamente das 

Astúrias e mais disse que era muito benéfico o trabalho em rede, pois este 

funciona muito bem.-------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Presidente da Câmara referindo que, aquando da primeira 

reunião com os promotores da Associação de Desenvolvimento Local, entre as 

Astúrias e Portugal, estabeleceu contactos com o confrade da Confraria das 

Astúrias, com vista à geminação.--------------------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Sr. 
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Gabriel Pinho.---------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Gabriel Pinho que agradeceu, em nome do Grão-Mestre da 

Confraria dos Nabos e concluiu, referindo que era pratica corrente desta 

confraria os intercâmbios com os confrades asturianos.--------------------------------  

-----PERÍODO DA ORDEM DO DIA (Artigo 53.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro): ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO UM: Apreciação e decisão sobre o pedido de suspensão de 
mandato apresentado por elemento do MAR – Movimento Autárquico de 

Renovação e instalação do substituto, nos termos do disposto na no artº. 
47º., conjugado com o artº. 79º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na 
redação da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------- 

-----Este ponto já foi tratado, conforme se pode constatar no início da presente 

ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO DOIS: Apreciação do relatório do sr. Presidente da Câmara e 
situação financeira da Autarquia, nos termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 
25.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------. 

-----Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para explicar o 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
-----Interveio o Sr. Presidente da Câmara que referiu que, em relação aos 

pagamentos em atraso, tal como já tinha dito na última sessão da Assembleia 

Municipal, estes continuam a zero.------------------------------------------------------------

----- Em relação ao endividamento, informou que a dívida tem vindo a diminuir.-- 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos membros da 

mesma para as habituais intervenções.----------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio o Sr. Eng.º Calisto de Oliveira Coquim (PS), relembrando que a 

baixa taxa de execução, não pertencia só a este Executivo, mas também aos 

Executivos anteriores.--------------------------------------------------------------------------- 
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-----Terminou a sua intervenção, relançando o desafio de fazer uso do poder de 

síntese e elaborar um relatório mais atrativo, para que este possa ser lido com 

mais agrado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Carlos Nora (PS) que se congratulou pela estabilidade do 

relatório financeiro da Autarquia, referindo que era louvável que assim fosse e 

expressou votos para que assim continue, ou se inverta. Concluiu a sua 

intervenção dizendo que as obras eram importantes, mas a estabilidade 

financeira também o era.------------------------------------------------------------------------- 

-----Finda a primeira ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL): ------------------------------------------------------------------------ 
-----Respondeu o Sr. Presidente da Câmara afirmando que a baixa taxa de 

execução tem uma explicação, mas remeteu-a para aquando da aprovação do 

orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO TRÊS: Tomada de conhecimento do relatório elaborado pela 
comissão de análise técnica das propostas referentes ao orçamento 
participativo do Município de Mira para 2015. ----------------------------------------- 

-----Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para explicar o 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
-----O Sr. Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção, informando que 

houve um relatório que foi elaborado e, posteriormente, entregue. Neste 

sentido, agradeceu ao Sr. Deputado Prof. Doutor Sousa Pinto pelo grande 

contributo que lhe prestou, com os seus conhecimentos informáticos.--------------

-----Explicou como tinha decorrido o processo de elaboração do orçamento 

participativo e remeteu para o capítulo da conclusão do relatório. Mais referiu 
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que vão ser tidas em linha de conta as recomendações da Comissão de 

Análise e posteriormente, proceder-se-á à sua correção.------------------------------- 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos membros da 

mesma para as habituais intervenções.----------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio o Sr. Prof. Doutor Joaquim Sousa Pinto (MAR) que explicou o 

processo de votação eletrónica e referiu que se constatou que uma só pessoa 

detinha 472 email’s de resposta relativos ao ato de votação. Mais informou que 

alguém tinha feito a recolha dos dados pessoais dos eleitores e tinha votado 

por eles.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Carlos Nora (PS) que referiu que foi nomeado pela 

Assembleia Municipal para integrar a Comissão de Acompanhamento deste 

Orçamento Participativo. Neste âmbito, participou em três reuniões, realizadas 

no Salão Nobre desta Câmara Municipal, com outros membros, com o Sr. 

Presidente e com o Dr. Fernando Madeira. Mais informou que, na terceira e 

última reunião em que esteve presente não chegaram a consenso. Após esta, 

não teve conhecimento de que se tivesse realizado mais alguma reunião e 

disse que, em nome do Partido Socialista, não tinha assinado este relatório. 

Posteriormente, no dia 30 de outubro de 2014, fez um relatório interno e deu 

conhecimento dele aos vereadores e aos deputados do Partido Socialista. ------

-----De seguida, procedeu à leitura do resumo desse mesmo relatório que se 

transcreve na íntegra:-----------------------------------------------------------------------------

-----“Na minha opinião, a ideia de se fazer um Orçamento Participativo é 

bastante positiva e o Executivo já ficou a ganhar sobretudo com algumas das 

excelentes ideias manifestadas pelos cidadãos mirenses.-----------------------------

-----A situação não correu bem quanto à forma atabalhoada como foram 

abordados os cidadãos para escolherem o projeto vencedor; existindo muitas 

dúvidas quanto à legalidade do processo sendo que o único responsável por 

esta situação é o atual Executivo.-------------------------------------------------------------
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-----No entanto, parece-me que o árduo trabalho dos interessados e das 

populações envolvidas que não têm culpa da ligeireza com que o Executivo 

tratou este assunto, não podem ser penalizadas tanto mais que tenho 

informações concretas quanto ao aproveitamento político que está a ser feito 

junto das populações, no sentido de vitimizar o Executivo e culpabilizar toda a 

oposição pela situação ora criada. Assim, os elementos eleitos do partido 

socialista deverão, na minha opinião, ponderar muito bem o seu sentido de 

voto de forma a não defraudar as populações envolvidas e ao mesmo tempo 

não pactuar com a evidente ligeireza do Executivo, em todo este processo.”----- 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia interveio, relembrando a todos 

os presentes que o assunto relativo ao ponto três da Ordem do Dia, dizia 

respeito apenas à tomada de conhecimento do relatório do Orçamento 

Participativo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Pedro Nunes (PSD) que, na qualidade de membro da 

Comissão de Acompanhamento, considerou lamentável que alguns dos 

projetos, constantes no Orçamento Participativo, tivessem tido apenas e só, os 

votos dos seus proponentes e outros nem isso. Referiu que este facto talvez 

seja denunciador de que, o envolvimento implícito neste tipo de questões, não 

tivesse sido tão grande quanto devia. ------------------------------------------------------- 

-----Relativamente ao voto eletrónico considerou que, pese embora os 

problemas que já foram diagnosticados e que irão ser resolvidos, não se devia 

desistir. Salientou que tinha sido certamente, o melhor que era possível fazer- 

-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Finda a primeira ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL): ------------------------------------------------------------------------ 
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-----O Sr. Presidente da Câmara, no âmbito da votação eletrónica, esclareceu 

que a receção do email servia apenas e só para validar o voto e não para votar. 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos membros da 

mesma para as habituais intervenções.----------------------------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio a Dr.ª Ana Maria Silva (MAR) que solicitou esclarecimentos 

quanto ao processo da votação eletrónica, pois estava nele implicado um seu 

familiar direto. Nesse sentido, questionou como era possível que uma pessoa 

que não tinha acesso nem conhecimentos de informática e nem possuía email, 

tenha aparecido como votante num dos projetos apresentados pelo orçamento 

participativo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Prof. Paulo Grego (PS) acrescentando que, em relação a 

toda esta problemática, era conveniente relembrar como tudo isto tinha 

começado, pois todos eram responsáveis porque tinham aprovado um 

regulamento frágil, que permitia que um email pudesse descarregar vários 

votos. E, o facto de se alterarem as regras do jogo depois deste ter terminado, 

seria abrir um precedente que os poderia conduzir a um número infindável de 

processos. Posto isto, declarou que não concordava nada com o modo como 

tudo isto decorreu e considerou que o importante, em toda esta questão, era o 

facto de haver ou não alguma reclamação formal de algum votante, pois não 

havendo, não existiam evidencias reais para não serem considerados válidos 

os resultados da votação do Orçamento Participativo.----------------------------------- 

-----Concluiu a sua intervenção, ressalvando que estes problemas têm de ser 

resolvidos e acautelados os que poderão surgir nas próximas votações de 

outros Orçamentos Participativos. ------------------------------------------------------------ 

-----Interveio o Sr. Dr. Tiago Cruz (PSD) referindo que concordava com as 

palavras do Sr. Deputado Prof. Paulo Grego, no sentido de que não havia nada 

no regulamento que dissesse que não se podia utilizar um só elemento para 

descarregar vários votos. -----------------------------------------------------------------------
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-----Relativamente à parte do projeto na qual participou, referiu estar de 

consciência completamente tranquila, a nível das subscrições das pessoas, 

que tiveram cerca de 400 votos presenciais, o que manifestava claramente, a 

dinâmica deste projeto.---------------------------------------------------------------------------

-----Terminou a sua intervenção, questionando como é que as listagens tinham 

sido publicitadas, como é que o simples cidadão tinha tido conhecimento dos 

resultados.-------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Interveio o Sr. Dr. Francisco Reigota (PS) referindo que devia haver mais 

rigor no tratamento de todos os membros desta Assembleia, nomeadamente 

quanto à duração das suas intervenções.---------------------------------------------------

-----Declarou que tinha sido apresentado, nesta Assembleia Municipal, um 

relatório assinado pelo Sr. Presidente da Câmara e pelo Sr. Deputado Prof. 

Doutor Sousa Pinto. Neste âmbito, questionou se este relatório tinha sido 

assinado por mais alguém, pertencente à comissão de acompanhamento.------- 

-----Finda a segunda ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----3.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL): ------------------------------------------------------------------------ 
-----O Sr. Presidente da Câmara respondeu ao Sr. Deputado Dr. Francisco 

Reigota dizendo que também o Sr. Pedro Nunes tinha assinado o relatório, 

mas sobre isto, ele próprio se podia manifestar. Mais acrescentou que, na 

versão que seguiu para a plataforma, ainda não a tinha assinado. E assim, ele 

próprio podia dizer se o subscrevia ou não.------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Pedro Nunes respondendo que o subscrevia na íntegra.------  

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia interveio e em defesa da honra, 

dirigiu-se ao Sr. Deputado e Presidente da Junta de Freguesia da Praia de 

Mira, referindo que todos os elementos desta Assembleia são tratados de igual 

modo e acrescentou que sempre tem pautado a sua ação, enquanto Presidente 
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da Mesa da Assembleia Municipal, por deixar prolongar o tempo das 

intervenções dos Srs. Deputados, mas referiu ainda que fazia parte das suas 

competências, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia, alertar quando o 

tempo das intervenções estaria a terminar.------------------------------------------------- 

------Ponto quatro: Orçamento participativo – Apreciação e votação do 
requerimento apresentado pelo Sr. Vereador Dr. José Carlos Baptista 
Garrucho.------------------------------------------------------------------------------------------                                                   

-----Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para explicar o 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
-----O Sr. Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção, explicando que foi 

apresentado um requerimento ao Executivo Municipal e que durante a 

discussão do mesmo se chegou à conclusão e bem, de que este deveria ser 

remetido para a Assembleia Municipal, por duas questões. A saber: a primeira 

devia-se ao facto de que a anulação era competência da referida Assembleia; 

segunda questão, que a votação a ser por voto presencial, teria que se 

proceder a uma alteração do regulamento, pois este previa que a votação fosse 

feita das duas formas.----------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu que, como todos já tiveram oportunidade de constatar, o 

orçamento do ano de 2015 já contemplava as duas primeiras propostas.---------- 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos membros da 

mesma para as habituais intervenções.----------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio o Sr. Vereador Dr. José Carlos Garrucho (MAR) que defendeu a 

sua proposta que apresentou ao Executivo Municipal. Nesse sentido, iniciou 

por justificar que esta proposta tinha aparecido no Executivo por sua iniciativa, 

pelas razões apresentadas e que a justificavam. Mais referiu que também 

resultaram de conclusões prévias, relativamente àquilo que foi visto no 

regulamento da própria comissão, uma vez que, os elementos representantes 
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do MAR tinham acompanhado o processo. Continua a sua intervenção, 

dizendo que o orçamento participativo era uma novidade política na prática 

municipal e tal como o Sr. Deputado Sousa Pinto referiu, existem muitas 

hipóteses e muitas variabilidades, e que essas também resultavam, 

obviamente, da especificidade do próprio regulamento. Prosseguiu, explicando 

as diferentes visões dos diferentes tipos de orçamentos participativos.-------------

-----Mais considerou que, o orçamento participativo poderia ser um instrumento 

fundamental na gestão autárquica, mas que para isso, era preciso que tudo 

fosse feito de modo a não pôr em causa a honorabilidade de todos, dos 

proponentes, das instituições e das autarquias. Por esta razão, passou à leitura 

da proposta por si elaborada e apresentada ao Executivo e que foi aprovada 

apenas com o seu voto a favor e com 6 abstenções do PS e do PSD.--------------

-----Seguidamente, leu o conteúdo da referida proposta e 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 presencial 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.-------------------------------------------------------------------------------------  
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----- 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 uma parte significativa de votantes foi validado pelo processo 

eletrónico e não pelo processo de escrutino direto e presencial; -------------------------------  

----- 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.”--

------Terminou a sua intervenção salientando que a salvaguarda do valor do 

orçamento manter-se-ia, para que este pudesse ser incluido ainda, resgatando 

as propostas de 2014.---------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Prof. Doutor Joaquim Sousa Pinto que acrescentou um 

pequeno esclarecimento, em relação à intervenção do Prof. Paulo Grego, 

referindo que, em relação ao orçamento participativo, não tinha havido nenhum 

aproveitamento político, mas sim, que tinha sido uma questão meramente 

ideológica. Recordou que o PS tinha votado favoravelmente um regulamento 

que foi aprovado, na sessão extraordinária de maio, do presente ano. Mais 

referiu que todos estiveram a favor e que só ele tinha manifestado o seu 

desacordo quanto à votação eletrónica, pois sabia que esta viria a dar 

problemas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Interveio o Sr. Pedro Nunes (PSD) que iniciou a sua intervenção com um 

mote: “Não matem o orçamento participativo”. Nesse sentido, solicitou a todos 

os presentes que mantivessem vigente o orçamento participativo. Concluiu, 

manifestando a sua estranheza pelo facto de ter sido o Sr. Vereador Dr. José 

Carlos Garrucho a apresentar uma proposta a esta Assembleia e não, como 

seria de esperar, o Executivo ou a Comissão de Análise que, no final da 

votação se tivesse reunido e tivesse feito uma proposta concreta à Assembleia, 

no sentido de apresentar soluções para resolver todo este problema.--------------  

-----Interveio o Dr. João Luís Pinho (PS) referindo que, na proposta 

apresentada pelo Sr. Vereador Dr. José Carlos Garrucho, apareciam três 

questões que deveriam ser votadas isoladamente, pois desta maneira, 

suscitava dúvidas, porque podiam concordar com uma questão e discordar 

com as outras.--------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais acrescentou que, em termos legais, não via forma de alterar esta 

questão, posteriormente à votação, relembrando que os membros da 

Assembleia atuavam como legisladores, que legislaram, fizeram um 

regulamento que foi aprovado e aplicado. Referiu ainda, que a título pessoal, 

lhe custava imenso, vir à posteriori, alterar algo que tinha merecido o seu voto 

favorável e que não se sentia moralmente capaz de o fazer.--------------------------

-----Concluiu a sua intervenção, reiterando a sua dúvida quanto à anulação 

desta votação, visto que, se tinha votado um regulamento e todo o processo 

que este implicava tinha decorrido em conformidade.-----------------------------------

-----Finda a primeira ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL): ------------------------------------------------------------------------ 
-----O Sr. Presidente da Câmara interveio e respondeu a uma das questões 

suscitadas pelo Eng.º Calisto de Oliveira Coquim, referindo que, na última 
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Assembleia Municipal e numa das primeiras reuniões de Câmara tinha dito que 

esta Comissão de Análise, e referiu que tinha sido consensual, iria elaborar um 

relatório e iria averiguar o que tinha acontecido. E foi isto o que realmente se 

passou, e que esta Comissão tinha apresentado esse relatório.---------------------- 

-----Mais referiu que, o Sr. Vereador Dr. José Carlos Garrucho, em liberdade e 

no uso da liberdade desse poder que tem, apresentou o requerimento, durante 

esse período, à reunião de Câmara e obviamente que esta teve de se 

pronunciar. Neste sentido, salientou que não se tratava de casos omissos, mas 

sim, de uma questão jurídica, pois tratava-se de verdadeiras alterações ao 

regulamento, e estas teriam sempre que passar, obrigatoriamente, pela 

Assembleia Municipal e foi o que realmente aconteceu.-------------------------------- 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos membros da 

mesma para as habituais intervenções.----------------------------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio o Sr. Pedro Nunes (PSD) referindo que concordava em pleno 

com o que foi dito pelos Srs. Deputados Eng.º Calisto Coquim e Dr. João Luís 

Pinho.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Concluiu a sua intervenção lendo um excerto do relatório de atividades 

municipais, referente à conclusão e terminou, reiterando para que não se 

matasse o orçamento participativo.----------------------------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Prof. Doutor Joaquim Sousa Pinto (MAR), referindo que, 

após muita discussão, de forma a não restarem dúvidas e para que ficasse 

bem claro e registado, ele nada tinha contra qualquer uma das candidaturas, 

nem contra qualquer instituição. Neste sentido, salientou que a sua questão era 

meramente técnica.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----VOTAÇÂO:----------------------------------------------------------------------------------- 
-----Submetido a votação, o ponto quatro da ordem do dia foi rejeitado, com 

dois votos a favor, do Sr. Prof. Doutor Joaquim Sousa Pinto e da Dr.ª Ana 

Maria Silva, com treze votos contra, do PSD e do Sr. Gabriel Pinho e oito 
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abstenções do PS.---------------------------------------------------------------------------------

----Não votou o Sr. Prof. Doutor Fernando Regateiro, em virtude de se ter 

ausentado.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Declaração de voto do PS:---------------------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Eng.º Calisto Coquim (PS), que falou em nome de toda a 

bancada do PS, justificando que a abstenção se devia ao facto de 

considerarem que não se deviam pronunciar sobre uma proposta que foi 

emanada de um só Vereador desta Câmara e acrescentou que esperavam que 

tivesse havido uma proposta concreta do Executivo ou da Comissão de 

Análise.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO CINCO: Aprovação do orçamento, opções do plano, 
autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais e mapa 

de pessoal para o ano de 2015, 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 do Anexo 
I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e respetiva alteração, do artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e alínea ccc) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------- 

-----Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para explicar o 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
-----O Sr. Presidente da Câmara, na apresentação do Orçamento, começou a 

sua intervenção dando uma palavra de agradecimento aos técnicos da Câmara 

Municipal, pela sua árdua aplicação e dedicação na elaboração deste 

orçamento, nomeadamente à Dr.ª Cristina Morais e ao Dr. João Rocha.-----------

-----Declarou que o orçamento tinha um valor de 12.000.965,00€ (doze milhões 

e novecentos e sessenta e cinco euros), com um decréscimo em relação aos 

anos anteriores, que se devia a várias ordens de razão. A saber: em primeiro, 

por uma questão de coerência política e também, por uma questão de ordem 
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legal, ou seja, a nova lei das finanças locais imponha que os orçamentos 

municipais, durante dois anos consecutivos, não pudessem ter uma execução 

inferior a 85% da receita corrente e da receita de capital, em relação aos três 

últimos anos. Isto levou a que os orçamentos começassem a ser mais realistas 

e também mais enquadrados na legalidade; outro problema que se levantava, e 

já que se estava a falar de números, era o da questão das taxas de execução 

da receita. Neste âmbito, referiu que o Executivo não podia colocar nas muitas 

rubricas constantes no orçamento, as receitas de capital, que na sua maior 

parte provinham de fundos comunitários. E isto porque existia uma grande 

indefinição, pois estava a atravessar-se uma fase de transição de quadros 

comunitários, e nesse sentido, havia um clima de incerteza em relação aos 

planos operacionais regionais e nacionais. Referiu ainda a existência, neste 

contexto, quer de fundos comunitários ainda por executar, quer de 

overbooking’s por abrir, quer de várias transições a efetuar.---------------------------

-----Mais informou que, no orçamento de 2014, o Executivo Municipal tinha 

previsto, como receitas de capital 3.000.000,00€ (três milhões de euros); e, 

neste orçamento de 2015, tem previsto 1.600.000,00€ (um milhão e seiscentos 

mil euros). Obviamente que, ao manter-se este cenário, se perspectivava que a 

execução orçamental, no próximo ano e em termos de receita de capital, seja 

muito maior. Até porque, ao fazer-se as contas, só com os contratos assinados 

na última terça-feira, em relação a três obras que já estavam implementadas no 

terreno, se previa a entrada de uma receita de cerca de 420.000,00€ 

(quatrocentos e vinte mil euros) nos cofres do Município. A título de exemplo 

desta transição e da inconstância existente, informou que o Executivo, a 31 de 

outubro, tinha aprovado o orçamento em reunião de Câmara e no dia 12 de 

dezembro, abriu um aviso no POVT - Plano de Operacional de Valorização do 

Território – que é a entidade gestora do financiamento para o saneamento. Ou 

seja, o cenário existente no dia 31 de outubro era um e o cenário, atualmente, 

é outro completamente diferente.--------------------------------------------------------------
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-----Referiu que durante este período que terminará a 19 de Dezembro, o 

Executivo Municipal irá candidatar a obra de saneamento da Praia de Mira, que 

já se encontra a decorrer e que, aquando da vinda do atual Executivo para esta 

Câmara, já tinha sido alvo de candidatura, a qual não tinha sido aprovada. Mais 

referiu que se estava a falar de um financiamento de cerca de 300.000,00€ 

(trezentos mil euros), que era uma receita de capital que obviamente seria 

executada. Decorrente daí também a abertura, na semana passada, de dois 

procedimentos pequenos de saneamento, de cerca de 150.000,00€ (cento e 

cinquenta mil euros), reportados a intervenções na vila de Mira e na zona da 

Ermida.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto aos orçamentos municipais, os vários Executivos ou até mesmo 

todos os Executivos assumiram claramente que este orçamento, face a esse 

cenário dos fundos comunitários, teria de ser revisto, teria de ser alterado pois 

ainda não se conheciam as regras do jogo.------------------------------------------------

-----Prosseguiu, dizendo que o orçamento contemplava rubricas que não 

estavam previstas e que provavelmente não teriam a dotação que se pretendia, 

mas não era possível tê-las dotado quando, na receita de capital, que são as 

transferências de fundos comunitários, não se tinha a certeza e não o podiam 

fazer quando a lei não o permitia. Mais informou que nem sequer existia a 

expetativa de se conseguir alcançar esses fundos, ou seja, só quando se tinha 

uma expetativa é que se podia incluí-los na receita de capital. Deixou claro que 

se podiam fazer revisões, alterações orçamentais e ir dotando estas rubricas à 

medida que vão saindo estes avisos, estes regulamentos, ou seja, à medida 

que se for sabendo em que é que se pode investir.---------------------------------

Quanto ao plano de ação local, informou que este estava em fase de 

diagnóstico e que ainda não se tinha passado à fase seguinte porque faltava 

ouvir os Srs. Vereadores do PS.---------------------------------------------------------------

-----Referiu que a AD ELO estava a definir o seu plano de estratégia e o 

Executivo, em consonância com esta, estava também a definir as áreas nas 
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quais se poderão efetuar investimentos.-----------------------------------------------------

-----Quanto ao mapa de pessoal, informou que tinha havido uma redução de 16 

lugares.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos membros da 

mesma para as habituais intervenções.----------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio o Sr. Gabriel Miranda Pinho (JPF) e atendendo ao documento 

em questão, referiu existirem grandes discrepâncias entre a Freguesia dos 

Carapelhos, a qual representava, e as outras Freguesias.-----------------------------

-----Questionou se os 40.000,00€ (quarenta mil euros) constantes na rubrica 

232/2015/15 – Elaboração do Projeto das Novas Instalações do Centro 

Paroquial de Solidariedade Social de Mira – Serviço de Ação Social, eram 

relativos ao projeto dos 50.000,00€ (cinquenta mil euros) referido no orçamento 

participativo. E se assim fosse, inquiriu para onde iam os restantes 10.000,00€ 

(dez mil euros).-------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao saneamento nos Carapelhos, questionou o porquê de numa 

rubrica aparecer o valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) e noutra, o valor de 

16.000,00€ (dezasseis mil euros).-------------------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Prof. Doutor Joaquim Sousa Pinto (MAR) referindo que no 

presente orçamento apareciam muitas rubricas com o valor a zero. Considerou 

que para o MAR existiam quatro elementos fundamentais para que o 

orçamento pudesse ser considerado aceitável e acrescentou que este, 

claramente, não era o orçamento que pretendiam. Salientou, como elementos 

fundamentais para o desenvolvimento do Concelho, a água, o saneamento, os 

resíduos e as comunicações.-------------------------------------------------------------------

-----Concluiu declarando a sua abstenção por não haver verbas adstritas a 

qualquer um destes elementos, que embora estivessem previstas, não estavam 

dotadas.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Carlos Nora (PS) manifestando a sua preocupação 
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relativamente às instalações desportivas do estádio municipal de Mira, pois no 

orçamento de 2014 foram orçamentados 20.000,00€ (vinte mil euros) para a 

execução de bancadas e balneários e, no orçamento para 2015, a execução 

para a mesma intervenção baixou para os 10.000,00 (dez mil euros).--------------

-----Interveio o Sr. Dr. Tiago Cruz (PSD) agradecendo a apresentação do Sr. 

Presidente da Câmara e a qualidade do documento, não só técnica mas 

também em termos de conteúdo.--------------------------------------------------------------

-----Referiu que era um orçamento realista e que assim o tinha de ser, tendo 

em conta a transição dos quadros comunitários. Mais acrescentou que havia 

rubricas que não tinham as dotações ideais, nem as que se desejavam, mas 

estavam previstos os valores para que se pudesse proceder a alterações, ao 

longo do ano, se assim fosse necessário. --------------------------------------------------

-----Relativamente ao ponto quatro, considerou que, enquanto Presidente de 

Junta, este era o ponto mais importante e o que mais tem defendido ao longo 

dos últimos anos.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu que, o orçamento contemplava obras ou projetos em todas as 

freguesias, acrescentando que, como era do conhecimento de todos, isto era 

algo que não acontecia no Executivo camarário anterior.-------------------------------

-----Declarou ainda que, após a análise ao comunicado dos Srs. Vereadores do 

PS, ficou muito satisfeito ao constatar que, depois de oito anos sem realizarem 

nenhuma obra de relevo ou de registo, na freguesia do Seixo, tivessem tido 

agora a coragem de questionar o actual Executivo sobre este assunto.------------

-----Terminou a sua intervenção congratulando-se, enquanto autarca e 

Presidente da Junta do Seixo, pelas obras projetadas para todas as freguesias 

e consequentemente, por finalmente haver equidade e justiça.----------------------- 

-----Finda a primeira ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
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-----O Sr. Presidente da Câmara respondeu ao Sr. Gabriel Pinho 

relativamente ao saneamento nos Carapelhos, referindo que a verba a este 

destinada estava dividida pelos anos seguintes, o que não queria dizer que, se 

fosse possível, se houvesse financiamento e receitas para isso, poder-se-ia 

passar a totalidade da verba para o presente ano. O mais importante era que a 

rubrica estivesse presente e se houvesse possibilidade de haver financiamento 

e se abrissem candidaturas, iniciar-se-ia a obra. A dotação deste ano não 

aparecia porque, como já tinha referido anteriormente, esta está repartida pelos 

anos seguintes. Em conclusão, este encargo ficará no orçamento municipal 

durante os próximos anos, uma vez que a rubrica já estava prevista.---------------

-----Em resposta ao Sr. Carlos Nora, referiu que estavam previstos 100.000,00€ 

(cem mil euros) para os balneários do Estádio Municipal de Mira.------------------- 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos membros da 

mesma para as habituais intervenções.----------------------------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio o Sr. Dr. Francisco Reigota (PS) que lamentou o facto de não ter 

tido oportunidade para reunir com o Sr. Presidente, à semelhança do que tinha 

acontecido no ano anterior, na qual tivessem discutido o Orçamento, onde 

houvesse partilha de conhecimentos sobre o mesmo e sobre qual era a visão 

do Executivo e qual a estratégia do Município, para os próximos anos.------------

-----Esclareceu que as dúvidas com que ficou, após a leitura do referido 

documento, poderiam ter sido dissipadas, se tivesse havido outro tipo de 

relacionamento entre a Junta de Freguesia da Praia de Mira, a qual 

representava, e a Câmara Municipal.---------------------------------------------------------

-----Quanto ao valor do Orçamento, constatou que este tinha baixado, mas que 

o valor com as despesas correntes tinha subido, enquanto que o valor com as 

despesas de capital tinha baixado significativamente.-----------------------------------

-----Solicitou esclarecimentos relativamente ao ponto concreto, “Estudos, 

Pareceres, Projetos e Consultadoria”, quanto à despesa por classificação 
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económica, referindo que no ano anterior, apresentado pelo Executivo, o valor 

era de 66.311,00€(sessenta e seis mil, trezentos e onze euros) e este ano, 

apresentava uma subida considerável para os 234.310,00€ (duzentos e trinta e 

quatro mil, trezentos e dez euros). Mais acrescentou que, certamente este valor 

era dividido por várias situações e que estava justificado.------------------------------

-----Em relação à questão do estaleiro da Junta de Freguesia da Praia de Mira 

informou que no dia oito de junho de 2014, a Câmara Municipal e a referida 

Junta de Freguesia assinaram um protocolo de parceria para viabilizar a 

construção do prolongamento da Av. Arrais Batista Cera e, ao mesmo tempo, 

realizar algumas melhorias no estaleiro da Junta de Freguesia. Posto isto, a 

Câmara assumiu a responsabilidade de, no prazo máximo de cento e oitenta 

dias, realizar as intervenções definidas nesse protocolo. Contudo, até à 

presente data, essas intervenções ainda não foram realizadas. Neste sentido, 

alertou para o facto de o prazo estar a expirar.--------------------------------------------

-----Relativamente ao Cemitério da Praia de Mira, referiu que o presente 

Orçamento não se referia às obras no mesmo, mas que acreditava que já 

estava tudo previsto, pese embora o seu desconhecimento sobre qual o ponto 

concreto da situação.-----------------------------------------------------------------------------

-----Concluiu a sua intervenção reforçando a ideia de que gostaria de ter tido 

hipótese de debater estes dois pontos antes de ler o atual Orçamento.------------ 

----- Interveio o Sr. Eng.º Calisto Coquim (PS) que solicitou mais informações 

quanto à distribuição geográfica das verbas.-----------------------------------------------

-----Afirmou que a verba de 10.000,00€ (dez mil euros), para a requalificação 

do largo e da rua principal do Seixo lhe parecia reduzida.------------------------------

-----Quanto ao montante do Orçamento, também este lhe pareceu reduzido, 

mas ressalvou que era a adaptação possível. Mais acrescentou que lhe parecia 

positivo o ajuste dos valores à execução real.---------------------------------------------

-----Terminou a sua intervenção questionando qual era a imagem de esperança 
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que se transmitia aos municípes, ao constatar que as despesas com os 

investimentos tinham baixado.------------------------------------------------------------------ 

-----Interveio o Sr. Dr. João Luís Pinho (PS) relativamente a este Orçamento, 

referindo que gostaria que, de hoje em diante, e ao abrigo da lei 73/2013, que 

estava em vigor e que também abrangia as autarquias, estabelecendo o regime 

financeiro das mesmas, fosse incluído na ata deste Orçamento, a questão da 

responsabilidade dos contingentes, ou seja, as possíveis amortizações que 

podiam resultar de factos a ocorrer para o Município. Assim, referiu que 

existiam situações que estavam pendentes, que podiam influir positivamente, 

para uma alta subida ou para um défice, a nível do Orçamento e, neste sentido, 

considerou esta questão interessante, pois proporcionaria uma análise, não só 

no Orçamento para um ano, mas também para os próximos anos, ressalvando 

que já se sabia de antemão que este Orçamento poderia ou não sofrer 

alterações, devido à responsabilidade dos contingentes, tal como a própria lei o 

indicava.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Continuou, referindo um ponto mais diretamente dirigido ao Orçamento e 

que tinha a ver com o turismo. Mais acrescentou que este era um setor que 

geralmente se anunciava como o cluster do desenvolvimento, e como todos 

sabiam perfeitamente, era um setor transversal a diversos outros setores.--------

-----Manifestou a sua insatisfação ao constatar, aquando da análise ao 

presente Orçamento, que a verba destinada ao turismo era de cerca de 2% do 

Orçamento global. Salientou que esta pecava por defeito, pois o setor do 

turismo merecia muito mais, até porque a economia do Concelho dependia e 

muito deste setor, pois todos sobejamente sabiam que existiam taxas implícitas 

a este que revertiam a favor do Município.--------------------------------------------------

-----Por tudo isto, declarou que considerava esta verba manifestamente 

insuficiente, para um Concelho que se dizia vocacionado para o turismo e que 

pretendia que este fosse uma alavanca, um cluster para o seu 

desenvolvimento.----------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Fez referência à frase “Turismo para todo o ano”, de modo a justificar a 

pretensão de outro tipo de tratamento em relação ao turismo, o qual passava 

por uma melhor atenção e pela alocação de mais recursos para este setor, 

bem sabendo que, e atendendo às contingências vigentes, o Executivo poderia 

dizer que neste momento era o melhor que se podia fazer. Acrescentou que a 

questão da promoção turística, por si só, valeria o valor que estava destinado 

ao turismo, neste Orçamento. Assim, salientou que este setor merecia cada 

vez mais um maior apoio por parte do Executivo.-----------------------------------------

-----Referiu que as despesas de capital tinham diminuído e que se tratava de 

uma opção política, e disse também, que não seria por si ou pela sua bancada 

que se iria cercear a possibilidade do Executivo gerir o Município nos próximos 

anos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Prof. Paulo Grego (PS) em resposta ao Sr. Dr. Tiago Cruz, 

referindo que também não via, no presente Orçamento obras, mas sim, verbas 

a elas destinadas e isso, ao longo dos últimos anos e a bem da verdade, 

também foram havendo, mas este podia responder dizendo-lhe que estas não 

foram concretizadas. Então, devia ser dado tempo ao tempo, até porque não 

era correto dizer que nos últimos oito ou nove anos, esquecendo este último, 

não estavam presentes, nos orçamentos, verbas destinadas a obras. Mais 

acrescentou que, provalvelmente até estavam algumas que, à partida, já se 

sabia que não se iriam fazer. Salientou que esperava, a bem do 

desenvolvimento do Concelho, que as obras relativas ao Seixo de Mira e aos 

Carapelhos se concretizassem, mas o certo era que, nesta fase, não se podia 

ainda inferir sobre esta situação. -------------------------------------------------------------- 

-----Finda a segunda ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----3.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
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-----O Sr. Presidente da Câmara interveio, respondendo ao Sr. Prof. Doutor 

Joaquim Sousa Pinto, dizendo-lhe que também era do seu agrado poder dotar 

as verbas com outros valores, mas estes eram os possíveis. Estes valores 

foram colocados no PPI, para os anos seguintes, havendo a possibilidade de 

os alterar quando assim se justificar.---------------------------------------------------------

-----Manifestou o seu pesar em relação às declarações do Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia da Praia de Mira, referindo que tiveram uma reunião que se 

prolongou pela manhã, na qual conversaram durante muito tempo sobre a 

elaboração do Orçamento e trocaram impressões sobre o mesmo.----------------- 

-----Com relação à prestação de serviços referiu que esse valor se reportava ao 

projeto SAMA, à consultadoria do projeto vencedor, o projeto da Lentisqueira, 

que ascendia aos 40.000,00€ (quarenta mil euros), à necessária revisão do 

PDM que ascendia aos 23.000,00€ (vinte e três mil euros). Mais referiu que, só 

nestes projetos de consultadoria estavam implicados 133.000,00€ (cento e 

trinta e três mil euros).---------------------------------------------------------------------------- 

-----Em relação às obras da Junta de Freguesia da Praia de Mira informou que 

tinham assinado um protocolo e já tinham aberto um primeiro concurso que 

ficou deserto e então, tiveram que abrir um segundo concurso que iria ser 

adjudicado para a próxima semana. E relativamente a este assunto, era só esta 

questão que se colocava.------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente ao Cemitério da Praia de Mira, informou que iria haver uma 

reunião de Câmara, extraordinária, ainda antes do final do ano, destinada 

somente à sua delimitação em REN e posterior retirada. Mais acrescentou que 

este processo já deveria estar feito há muitos anos, mas como não foi, ter-se-ia  

que se fazer agora para o retirar da REN. Mais informou que este era um passo 

que tinha de ser dado e referiu que já por duas vezes se tinha deslocado 

pessoalmente à CCDRC para discutir a situação do Cemitério da Praia de 

Mira.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, questionou o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Praia 
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de Mira sobre o número de vezes que se tinha deslocado à Câmara Municipal 

com o objetivo de se reunir com os técnicos, a fim de discutirem o projeto do 

Cemitério, projeto esse que por si estava a ser coordenado.--------------------------

-----Quanto à questão da distribuição geográfica das verbas, explicou que 

primeiro tinham conhecimento das rubricas e posteriormente, procediam à sua 

dotação. Deu como exemplos, a Rua dos Moliceiros, junto ao Largo, que tinha 

recebido, no dia de hoje, um dos pareceres positivo, mas ainda faltava outro 

para que se pudesse avançar com a obra. Mais acrescentou que já estava tudo 

pronto e que não tinham ainda avançado pois tinham de pedir os pareceres às 

entidades externas, nomeadamente à REN e ao ICNF. Assim, iriam avançando 

com as obras, dentro das suas orientações, consoante os pareceres que iam 

sendo disponibilizados e à medida que estes iriam chegando à posse da 

Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------------------

-----Acrescentou que, em relação à requalificação da Rua Manuel Figueira, esta 

obedecia aos mesmos critérios, ou seja, estava dotada com 10.000,00€ (dez 

mil euros), mas esta verba estava distribuida pelos anos seguintes. Portanto, 

se houvesse possibilidade de se candidatarem e de meterem essa obra ou de 

avançar com ela, sem dúvida que avançariam.--------------------------------------------

-----Neste seguimento, informou que as obras de requalificação dos centros 

urbanos implicavam que a questão do saneamento fosse resolvida em 

paralelo.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Apresentou a sua discordância em relação ao sentimento de esperança 

manifestado pelo Sr. Eng. Calisto Coquim. E nesse sentido, declarou que este 

Orçamento dava esperança às pessoas, esperança de que as coisas iriam 

avançar e reforçou esta ideia, dizendo que têm dado provas disso, 

nomeadamente, têm estado atentos, não descurando as possibilidades de 

financiamento e comprovou-a, referindo-se a duas situações concretas, 

relativas ao saneamento.------------------------------------------------------------------------

-----Posto isto, mais acrescentou que este Orçamento transmitia às pessoas 
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uma imagem de esperança, na medida em que, nele estavam previstas várias 

intenções, o que demonstrava que o Executivo sabia claramente qual o 

caminho a seguir e aquilo que era realmente necessário, ou seja, quais as 

medidas que deviam ser tomadas e que, aqui neste Orçamento, estavam 

referidas.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto às palavras do Sr. Dr. João Luís Pinho em relação ao turismo, 

esclareceu que no presente Orçamento, a verba destinada ao turismo não era 

só aquela e que o tal cluster que o atual Executivo construiu e bem, tornou 

possível que a nossa população tenha tomado consciência disso mesmo, do 

turismo todo o ano. Esta era uma questão que antes não se discutia e, pelo 

menos tiveram o mérito de a trazer à discussão, pois dela se tem falado várias 

vezes, tanto em Assembleia Municipal, como nas redes sociais e também em 

conversas informais entre munícipes e representantes políticos. --------------------

-----Mais acrescentou que o Orçamento tinha previsto uma rubrica de promoção 

em feiras nacionais e internacionais; tinha uma rubrica própria para a criação 

de um portal de turismo; tinha uma rubrica própria de uma situação, que lhe era 

muito querida, que era a questão da Europa Criativa, a realizar-se num fim de 

semana e que se previa que fosse visitada por inúmeras pessoas e a esta 

estava implicada uma rubrica de 85.000,00€ (oitenta e cinco mil euros). ----------

-----Portanto, estava-se a falar de vários acordos com as instituições, tal como 

o que irá decorrer, o da ORI-Estarreja, “Campeonato Mundial de Orientação”. --

-----Aduziu que a taxa de ocupação dos hotéis da Praia de Mira estava quase 

lotada, numa altura do ano que, em condições normais, isto não se verificava; 

referiu a realização da Passagem do Ano, que este ano iria ter uma parte de 

evento e outra de atuação; a comemoração do Carnaval, com festejos em Mira 

e na Praia de Mira, e que para a qual se iria lançar o desafio às instituições do 

Concelho, para que dinamizassem atividades que pudessem atrair pessoas. 

Referiu ainda que as obras de requalificação urbana que se estavam a 

executar, tanto na Barra de Mira, nomeadamente na Praia do Poço da Cruz, 
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como na Praia de Mira, com o alargamento da frente mar, todas elas eram 

obras que possuíam uma dinâmica e uma perspetiva muito ligada ao turismo e 

que poderão, em muito, potenciá-lo. ---------------------------------------------------------

-----Assim sendo, considerou que estas obras e estes eventos, no que ao  

turismo dizia respeito, também terão que ser tidas em conta, pois eram um 

motor para poder dimanizá-lo.------------------------------------------------------------------ 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos membros da 

mesma para as habituais intervenções.----------------------------------------------------- 

-----3.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio o Sr. Dr. Francisco Reigota (PS) referindo-se à questão do 

estaleiro da Junta de Freguesia da Praia de Mira. Esclareceu que não se 

preocupava minimamente com os atrasos ou avanços da obra, mas sim, o que 

de facto o preocupava era  a resolução das situações, ou seja, que a obra da 

Avenida fosse concluída em tempo normal, assim como, a do estaleiro da 

Junta de Freguesia.---------------------------------------- ---------------------------------------

-----Frisou mais uma vez que, em relação ao Orçamento, ao lê-lo conseguia ver 

as rubricas, mas não descortinava qual seria a estratégia.----------------------------- 
-----Finda a terceira ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----4.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
-----O Sr. Presidente da Câmara interveio, no sentido de esclarecer qual seria 

a estratégia do atual Executivo.----------------------------------------------------------------

-----Em relação ao turismo, considerou que a estratégia a este implícita já 

estava esclarecida, em virtude do que referiu anteriormente.--------------------------

-----Relativamente ao desenvolvimento económico e referindo-se à localização 

da área empresarial do Montalvo, informou que estava prevista, nos textos do 

Orçamento, a expansão da zona industrial do Pólo II, para maior celeridade, 

ou, avançar-se já de imediato para a zona industrial do Montalvo, apesar dos 
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valores.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais acrescentou que na área da ação social, as rubricas a esta referentes 

também se encontravam plasmadas no orçamento e tal como já anteriormente 

havia referido, nesta área e na dos apoios à habitação, quanto às verbas 

gastas este ano, considerou que o seu percurso estava bem definido.-------------

-----Salientou que o ano de 2015 era um ano de transição de fundos 

comunitários e portanto, era um ano em que o próprio plano de ação local iria 

servir como base para a implementação destas estratégias.--------------------------

-----Neste sentido, lançou ao PS, ao grupo do PSD, aos Vereadores do PS e do 

PSD, o desafio de se agendar uma reunião, com vista à definição dessas 

estratégias. De igual modo, se tinha solicitado ao Sr. Dr. Francisco Reigota, o 

qual já tinha tido a oportunidade, na qualidade de Presidente da Junta de 

Freguesia da Praia de Mira, de reunir com o Executivo. Posto isto, aguardava 

que a referida reunião fosse agendada, no sentido de estabelecer diálogo para 

posteriormente ser feito um diagnóstico.----------------------------------------------------

-----Considerou que aquando da apresentação ou da discussão deste plano, 

seria este o momento indicado para se fazer uma Assembleia Municipal 

extraordinária temática, na qual só se abordaria o plano de ação local, de forma 

a poder discutir o futuro do Concelho e aquilo que se pretendia para este.-------- 
-----VOTAÇÂO:----------------------------------------------------------------------------------- 

-----Submetido a votação, o ponto cinco da ordem do dia foi aprovado por 
maioria, com treze votos a favor, do PSD, com zero votos contra e com dez 

abstenções, do PS e do MAR.------------------------------------------------------------------ 

-----Declaração de voto:------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Dr. Francisco Reigota, Presidente da Junta de Freguesia da 

Praia de Mira, justificando que a abstenção de voto se devia ao facto de, entre 

outros, ainda não terem sido previstas, neste documento, algumas das 

situações que considerava importantes. Comentou que este facto podia ter sido 

dissipado com o agendamento de outra reunião ou reuniões, nas quais poderia 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 11/12/2014 
Página 41 de 64 

 
 

ter obtido respostas com relação a algumas situações, nomeadamente, sobre a 

questão do Bairro Norte da Praia de Mira, a questão da frente marítima e da 

proteção das areias, entre outras.-------------------------------------------------------------

-----Quanto à questão da Freguesia, especificamente, salientou que havia 

obras e que havia rubricas que estipulavam certos investimentos na mesma, 

com os quais concordava totalmente.--------------------------------------------------------

-----Concluiu a sua declaração perguntando se o voto do Presidente da Junta 

de Freguesia da Praia de Mira não serviria para nada. Mais disse, certamente 

que para aprovar o Orçamento, não, pese embora considerar que como 

mensagem política era de extrema importância. Neste sentido, explicou que 

isto era uma análise que o Executivo teria de fazer.-------------------------------------- 

------PONTO SEIS: Declaração de interesse público municipal Clube 

Náutico, nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei nº 166/2008 de 22 de 
agosto, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº. 239/2012, de 
2 de Novembro, conjugado com o previsto no nº. 1, da alínea r), do artº. 
25.º, do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------- 

-----Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para explicar o 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
-----O Sr. Presidente da Câmara informou que este ponto era uma 

consequência direta da inspeção e estava relacionado com o ponto nove, da 

presente Ordem do Dia, que tinha a ver com a tomada de conhecimento e 

assunção de posição, relativamente à inspeção no âmbito da REN.----------------

-----Explicou que se tratava de uma inspeção ordinária ao Município, feita por 

sobreposição das cartas cartográficas e na qual, esta inspeção verificou 

situações em que existiam irregularidades, ou seja, construções em REN que 

não possuíam parecer ou que não tinham sido licenciadas e nem tinham sido 

emitidos pareceres pela REN.------------------------------------------------------------------

-----Mais informou que a questão da inspeção, tanto implicava situações 
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privadas como públicas, e nestas últimas incluíam-se os bungalows do Parque 

de Campismo Municipal da Praia de Mira, a questão do Campo de Tiro e esta, 

a questão do Clube Náutico, ou seja, houve e continuava a haver, neste 

momento, obras existentes que foram executadas e que não tiveram parecer 

prévio da Reserva Ecológica Nacional. Posto isto, a Câmara Municipal e o atual 

Executivo tem concentrado todos os esforços, no sentido de resolver todas 

estas situações, nomeadamente as situações que aos particulares diz respeito, 

como o caso flagrante da Videira, na tentativa de se encontrar uma fórmula, em 

termos de planeamento, que resolva estas situações de planeamento urbano e 

que se consiga integrá-las no plano. Contudo, acrescentou que existiam outras 

situações que têm sido abordadas pelo Executivo e por si próprio, uma vez que 

já teve de se deslocar três vezes a Lisboa e duas ou três vezes à CCDRC, por 

causa deste processo.----------------------------------------------------------------------------

-----Aduziu que foi lançada a suspeição de que tinha sido o atual Executivo que 

tinha despoletado este processo, e elucidou que, obviamente, isto não 

correspondia à verdade, pois não teria nenhum interesse em prol do Município 

e até porque, se têm conjugado todos os esforços no sentido de resolver estes 

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

-----Afirmou que, no caso concreto do Clube Náutico e o interesse na resolução 

da situação que a este dizia respeito, era uma questão de interesse público e 

também, transversal a todas as bancadas.-------------------------------------------------

-----Mais acrescentou que o que era certo era que foi edificada uma obra que 

não possuía o parecer da REN e a forma que o atual Executivo encontrou para 

resolver este problema foi fazer uma declaração de interesse público municipal, 

o que constituía o primeiro passo para a posterior declaração de utilidade 

pública, que é uma declaração conjunta do Secretário de Estado do Ambiente e 

do Secretário de Estado do Ordenamento do Território.--------------------------------

-----Neste sentido, frisou que a si, enquanto Presidente de Câmara e a todo o 

seu Executivo, interessava resolver esta situação, até porque a obra tinha sido 
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feita, e bem, com fundos comunitários. Mais salientou que a obra existe, é uma 

realidade e por isso, interessava-lhes agora resolver o problema, de forma a 

não perder os fundos comunitários por falta de parecer.--------------------------------

-----Reiterou que não podia admitir que se dissesse, como já tinha acontecido 

em reunião de Câmara, que tinha sido por causa deste Executivo e por culpa 

do seu Presidente, que a inspeção da REN aqui se encontrava. Acrescentou 

que, como era óbvio, preferiria que esta aqui não estivesse, pois têm-lhes 

causado bastantes transtornos. Posto isto, pediu a colaboração da Assembleia 

Municipal e de todos os órgãos políticos, na resolução deste problema.-----------

-----Mais informou que já tinha solicitado aos Srs. Vereadores, aquando da 

reunião informal relativa ao esclarecimento de toda esta situação, num princípio 

de cooperação e colaboração entre todos os Vereadores e o anterior 

Presidente para que, de forma conjunta, se tentasse perceber esta questão, 

porque muitas das coisas que agora estavam a acontecer não tinham sido 

tratadas com eles, pois ainda não eram Executivo. Por isso, havia questões 

que lhes eram difíceis de entender, de perceber e de compreender quais 

tinham sido os precedentes, os passos que tinham sido dados.----------------------

-----Mencionou que esta inspeção, em termos técnicos, poderia ser explicada 

pelo Sr. Vereador, que tem acompanhado de perto o desenrolar desta questão, 

se assim o pretenderem.------------------------------------------------------------------------- 
-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos membros da 

mesma para as habituais intervenções.----------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio o Sr. Dr. Francisco Reigota (PS) declarando que estava de 

acordo com a declaração de interesse público sobre o Clube Náutico, pois este 

representava uma das mais valias do Concelho, pois era uma associação que 

continuava a desenvolver uma pratica desportiva de grande importância, tanto 

para o Concelho, como para a Junta de Freguesia da Praia de Mira. Contudo, 

ressalvou que era necessário não descurar a situação da Barrinha, pois esta 
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estava implicitamente ligada ao Clube Náutico. Neste sentido, terminou a sua 

intervenção lançando o repto de que todos deviam lutar pela Barrinha.------------

-----Interveio o Sr. Eng. Calisto Coquim (PS) referindo que a bancada do PS 

aprovava esta pretensão e que estavam todos de acordo em conceder à 

questão do Clube Náutico o grau de interesse público municipal, sobretudo 

porque se tratava de uma instituição que tem desenvolvido imensamente o 

desporto.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto à questão da Barrinha, considerou que esta, sem o Clube Náutico, 

ficava pela metade, visto que o grupo desportivo que esta instituição 

representava, era responsável pela criação de muitos atletas premiados. --------

-----Posto isto, afirmou que esta questão merecia todo o seu apoio e 

consequentemente, o seu voto favorável neste artigo.---------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Dr. Tiago Cruz (PSD) declarando que a bancada do PSD 

votará favoravelmente nesta questão da declaração de interesse público 

municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Salientou que a sua preocupação real era com os factores que tinha levado 

até esta declaração e nesse sentido, referiu algumas questões para as quais 

gostaria de obter esclarecimentos, nomeadamente, quem é que teria solicitado 

esta inspeção, mas, quanto a este aspeto, já estava esclarecido. Mais 

questionou sobre de quem seria a responsabilidade, o que é que se teria 

passado para esta situação chegar a este ponto, “a esta trapalhada” e, por fim, 

inquiriu sobre quais poderiam ser as consequências e se estas passariam pela 

devolução de comparticipações comunitárias.--------------------------------------------- 

-----Finda a primeira ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
-----O Sr. Presidente da Câmara, referindo-se à questão da Barrinha, informou 

que o estudo de impacto ambiental que a esta dizia respeito estava numa 
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globalidade, pertencendo ao estudo de impacto ambiental da Ria de Aveiro. 

Acrescentou que aquilo que tem defendido, pela urgência e pela natureza da 

intervenção, era que se separassem os dois estudos, ou seja, que se fizesse 

só o estudo de impacto ambiental para a Barrinha, pois deste modo, seria um 

processo mais rápido, visto ser mais pequeno.--------------------------------------------

-----Mais referiu que tem feito pressão, até mesmo junto do Secretário de 

Estado do Ambiente, para que seja autorizada a DIA – Declaração de Impacto 

Ambiental – só referente à Barrinha, o que representará um passo muito 

importante na celeridade desta intervenção. Neste sentido, ressalvou que se 

têm empenhado ao máximo na resolução desta situação, a bem da Barrinha.---

-----Concluiu a sua intervenção, salientando que quem tinha feito e preparado a 

candidatura inicial deste projeto é que deveria ter acautelado a questão da 

REN, ainda mais quando se tratava de uma obra para candidatar. Neste 

contexto, lembrou que antes de se adjudicar qualquer obra era necessário 

solicitar os pareceres a todas as entidades implicadas, pois ao não o fazer, as 

consequências poderão ser muito gravosas para o Município, e neste caso 

concreto, podem passar pela devolução dos montantes cofinanciados.------------ 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos membros da 

mesma para as habituais intervenções.----------------------------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 

-----Interveio o Sr. Dr. Francisco Reigota (PS), não como porta-voz da 

bancada do PS, nem como porta-voz do Executivo Municipal, mas sim, falando 

em nome do Partido Socialista, do qual fazia parte e pelo qual foi eleito, porque 

se candidatou numa lista pertencente ao mesmo. Considerou um pouco 

ofensivas as palavras do Sr. Prsidente da Junta de Freguesia do Seixo, o DR. 

Tiago Cruz, quando usou o termo “trapalhada” para caracterizar este processo, 

pois isto daria azo a que se resvalasse para a discussão de outros assuntos 

que eram transversais aos anteriores Executivos, tanto do PS como do PSD, e 

que não os conduziriam, certamente, a bom porto.--------------------------------------- 
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-----Finda a segunda ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----3.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 

-----O Sr. Presidente da Câmara interveio, destacando que a questão 

concreta do Clube Náutico estava identificada. Quanto aos outros problemas, 

era uma questão que tinha muitos anos e transversal aos diversos Executivos.- 
-----VOTAÇÂO:----------------------------------------------------------------------------------- 

-----Submetido a votação, o ponto seis da ordem do dia foi aprovado por 
maioria, com dezoito votos a favor, com três votos contra e duas abstenções, 

do Sr. Dr. Francisco Reigota e do Sr. Carlos Nora. -------------------------------------- 

-----Declaração de voto do PSD:-------------------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Pedro Nunes (PSD) referindo que a bancada do PSD queria 

deixar ali uma declaração de voto, que a bem da verdade, era mais uma 

declaração política. Ainda antes de proceder à sua leitura, mencionou que esta 

poderia passar para outro ponto que também estava contemplado na presente 

ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------

-----Posto isto, procedeu à leitura da seguinte declaração de voto, a qual se 

transcreve na íntegra:-----------------------------------------------------------------------------

-----“A bancada do PSD é totalmente favorável a esta declaração de interesse 

público municipal relativamente ao equipamento do Clube Náutico da Praia de 

Mira, bem como a respetiva fundamentação apresentada pelo Executivo 

Municipal, contudo não podemos escamotear a questão principal!------------------

-----A situação que vivemos de irregularidades perante a REN, não só neste 

equipamento, mas também noutros locais do Concelho, é preocupante e 

mostra a falta de capacidade e de preparação por parte do executivo municipal 

anterior. Trata-se de erros demasiadamente graves para passarem 

despercebidos!--------------------------------------------------------------------------------------

-----Quando devíamos estar a olhar para o futuro, estudando uma atuação e 
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uma estratégia para levar Mira a bom porto, temos problemas para resolver, 

resultantes do deficiente trabalho desempenhado pelos atores políticos do 

passado, que podem trazer consequências dramáticas para o Concelho.---------

-----Temos que enaltecer a postura do executivo liderado pelo Dr. Raul 

Almeida, na tentativa de resolver atempadamente todas estas situações, sendo 

que a bancada do PSD estará sempre disponível para colaborar e defender os 

interesses do nosso Concelho.”---------------------------------------------------------------- 
------PONTO SETE: Recrutamento excecional de um Assistente 

Operacional para apoio a crianças com Necessidades Educativas 
Especiais (NEE) no Jardim de Infância de Mira, a ser anexado ao contrato 
de execução, para o presente ano escolar e previsto no Mapa de Pessoal 
para o ano 2013 – revogação.--------------------------------------------------------------- 

-----Foi dada a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara para explicar o 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: ----------------------------- 
-----O Sr. Vice-Presidente da Câmara informou que, como todos já sabiam, de 

há muito tempo, que a Escola de Mira tinha adotado uma postura de escola 

inclusiva e como também sabiam, os alunos com necessidades educativas 

especiais necessitavam de um acompanhamento mais próximo, o que 

implicava mais pessoal auxiliar. O que se passou foi que se abriu o concurso e 

no decorrer deste, verificou-se que tinha havido um decréscimo da população 

escolar, nomeadamente, na pré-escola da Barra.-----------------------------------------

----Continuou, manifestando que não era do seu agrado o encerramento desta 

pré-escola, mas era insustentável a sua manutenção só com um aluno, com 

uma educadora, com uma animadora e com uma assistente operacional. Por 

este motivo, não fazia sentido avançar para este recrutamento, razão pela qual 

se tinha levado à reunião do Executivo Municipal e agora, se trazia à 

Assembleia Municipal, a autorização para a revogação.-------------------------------- 
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-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos membros da 

mesma para as habituais intervenções.----------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio o Sr. Prof. Paulo Grego (PS) referindo que não tinha sido preciso 

esperar muito tempo para perceber que não era assim tão incomum 

cometerem-se erros, e aqui estava a prova disso, porque o argumento que o 

Sr. Vice-Presidente apresentava era uma forma “airosa” de explicar o erro que 

tinham cometido.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Salientou que, na altura do concurso, tinha dito que, também em reunião de 

Assembleia Municipal, a população escolar tinha diminuído e que já não se ia a 

tempo de fazer um concurso, pelo menos da forma como se estava a fazer. 

Mais referiu que nessa altura foram criticados, mas o que era certo era que o 

concurso demorou o ano letivo inteiro e não foi aberto e agora, usava-se o 

argumento da diminuição da população escolar. Argumento este, que já tinha 

sido por si questionado, o porquê do aumento do número de auxiliares, até 

porque, em Mira, o rácio de auxiliares por aluno estava muito acima daquilo 

que a lei previa.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Declarou que sempre tinha referido que, este concurso, nestes moldes, era 

impossível de se realizar, pois a ter de recrutar, teria de ser para o 

Agrupamento de Escolas e não afeto a um estabelecimento de ensino e por 

isso, não era pelo facto da escola da Barra ter encerrado que se inviabilizou 

este concurso.--------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Eng. Calisto Coquim (PS), corroborando as palavras do Sr. 

Prof. Paulo Grego.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Prof. Doutor Joaquim Sousa Pinto (MAR), referindo que, 

quanto a este assunto, sempre defendeu, desde o seu início, que este deveria 

ser efetuado através de concurso público e considerou que, a título pessoal, 

não era pela simples transferência de um qualquer auxiliar de ação educativa 

que se iria suprir as carências educativas de um aluno com Necessidades 
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Educativas Especiais. Em virtude da clarificação da presente situação, 

salientou que o concurso era para um assistente operacional, no apoio a 

crianças com necessidades educativas especiais e que este deveria ser feito 

através de contratação por concurso público.---------------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Prof. Paulo Grego (PS), salientando que o que tinha ficado 

registado, aquando da sua declaração, foi que, do ponto de vista técnico, era 

muito mais viável contratar a uma empresa de trabalho temporário, um 

assistente técnico especializado em Necessidades Educativas Especiais, do 

que por concurso, até porque a abertura deste concurso, em ponto nenhum, 

referia que se pretendia um técnico para este tipo específico de necessidades, 

não era critério de classificação, nem de seriação, nem era critério favorável.----

-----Neste sentido, informou que a sua intenção, ao referir-se à contratação 

através de uma empresa de trabalho temporário se prendeu com o facto de 

esta ser a forma mais direta de conseguir alguém apto para o desempenho 

destas funções específicas, ou seja, um técnico especializado em Educação 

Especial, com experiência e formação na área.------------------------------------------- 

-----Finda a primeira ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DO SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: ----------------------------- 

-----O Sr. Vice-Presidente da Câmara esclareceu que, quando o Executivo 

iniciou funções, havia uma autorização da DGEST para a contratação de um 

assistente operacional, na área das Necessidades Educativas Especiais.---------

-----Relativamente aos rácios, referiu que a si não o convenciam quando se 

tratava da educação de crianças.--------------------------------------------------------------

-----Mais informou que a questão que se punha, naquele momento, era que a 

Pré-Escola da Barra tinha fechado, o que não era espetável, e ao fechar, 

libertou recursos e por isso, uma vez que ainda não tinham provido o lugar, por 

vicissitudes do concurso, tinham desistido dele.------------------------------------------- 
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-----VOTAÇÂO:----------------------------------------------------------------------------------- 
-----Submetido a votação, o ponto seis da ordem do dia foi aprovado por 
maioria, com dezanove votos a favor e duas abstenções, do Sr. Dr. Francisco 

Reigota e do Sr. Carlos Nora. ------------------------------------------------------------------

-----Não votaram o Sr. Pedro Nunes e o Sr. Pedro Laranjeiro, em virtude de se 

terem ausentado, momentaneamente, da sala.-------------------------------------------- 

-----PONTO OITO: Tomada de conhecimento 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. --------- 

-----Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para explicar o 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: ----------------------------- 
-----O Sr. Vice-Presidente da Câmara informou que esta era apenas uma 

questão de reorganização interna dos serviços.-------------------------------------------

-----Esclareceu que, na sequência do falecimento do coveiro e devido a 

problemas surgidos dentro do espaço do Cemitério Municipal, achou-se por 

bem que a Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente – 

DPCPOA –, que tem a seu cargo o pessoal da jardinagem, lhe pudesse prestar 

apoio e portanto, fazia todo o sentido que a assistente operacional no 

Cemitério, vulgo coveira, passasse a depender hierarquicamente desta 

Divisão.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----PONTO NOVE: Tomada de conhecimento e assunção de posição, nos 
termos da alínea g), do nº. 2, do artº. 25.º do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 

12 de setembro, da ação de inspeção do cumprimento do Regime Jurídico 
da Reserva Ecológica Nacional – (RJREN) --------------------------------------------- 

-----Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para explicar o 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
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-----O Sr. Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção referindo que já se 

tinha abordado este ponto, aquando da discussão do ponto seis, da presente 

ordem do dia.----------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente à tomada de conhecimento e assunção de posição, solicitou 

a colaboração dos órgãos presentes, Executivo, Vereadores e Assembleia 

Municipal, no sentido de se encontrarem soluções, de forma a que nem o 

Município, nem as próprias pessoas, nem os particulares saíssem prejudicados 

desta situação, ou seja, pediu à Assembleia Municipal uma tomada e assunção 

de posição, de forma que, o Executivo perante os órgãos competentes, 

nomeadamente, os membros do Governo e a CCDRC, pudessem alegar que 

este era um assunto de interesse do Município e que tanto o Executivo como a 

Assembleia Municipal estavam inteiramente solidários com todas estas 

situações.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Vereador Nelson Maltez, ressalvando que aquilo que o Sr. 

Presidente da Câmara tinha solicitado à Assembleia Municipal era quase uma 

carta de conforto para quando se dirigisse a entidades, ou seja, para que a 

possa usar, perante este conjunto de problemas por resolver, alguns deles de 

muito complicada resolução, tal como o caso da Videira.-------------------------------

-----Informou que existiam entidades que estavam colaborantes com o 

Município, na tentativa de solucionar estes problemas, como por exemplo a 

CCDRC, mas já o ICNF tinha outra postura, pois apareceu e começou a 

levantar autos de notícia e a autuar a Câmara.--------------------------------------------

-----Reiterou que o que o Sr. Presidente estava a pedir à Assembleia Municipal 

era que esta, de alguma forma, se mostrasse solidária na resolução destes 

difíceis problemas, alguns mais antigos, que urgia resolver.---------------------------

-----Posto isto, clarificou que aquilo que o Sr. Presidente pretendia era tão 

simplesmente poder dizer, a quem de direito, que a Câmara Municipal e a 

Assembleia Municipal estavam solidárias na resolução destes problemas.-------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 11/12/2014 
Página 52 de 64 

 
 

-----Neste sentido, o Sr. Presidente da Câmara referiu que não seria 

necessária uma votação, mas sim, tinha esperança que as intervenções da 

Assembleia fossem no sentido de se discutir estes assuntos e de darem um 

voto, uma carta de conforto e uma assunção de posição e, que cada bancada 

elaborasse a sua declaração.-------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu que tinha sido o silêncio da Assembleia que o tinha impelido a 

fazer aquele pedido, visto que estavam perante um assunto tão importante e 

tão delicado que considerava que a assunção de solidariedade com o 

Executivo devia ter sido tomada.---------------------------------------------------------------

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia interveio, considerando que 

todos os membros desta Assembleia Municipal estavam a favor das 

legalidades e alegou que o termo legalidade aqui empregue, não tinha qualquer 

conteúdo pejorativo, referente a quem tinha cometido essas ilegalidades.---------

----Mais disse que pensava que todas as obras tinham que ter pareceres e que 

com isto não pretendia fazer qualquer ataque pessoal, até porque também já 

tinha feito parte do Executivo e claro, também tinha cometido alguns erros.------

-----Concluiu a sua intervenção, reiterando que esta Assembleia Municipal 

devia dar forças a este Executivo, no sentido deste verificar se conseguia ou 

não resolver parte destas situações, que não tinham sido por ele criadas.--------

-----Posto isto, esclareceu que o que se pedia era que os membros desta 

Assembleia votassem aquela proposta, que era de fácil entendimento.------------ 

-----De seguida, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos 

membros da mesma para as habituais intervenções. ----------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 

-----Interveio o Sr. Prof. Doutor Joaquim Sousa Pinto (MAR) declarando que 

entendia perfeitamente a posição do Executivo e por isso o MAR não tinha 

qualquer limitação em lhe dar esse suporte, pois estavam solidários com o 

Executivo na resolução dos problemas.----------------------------------------------------- 
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-----Interveio o Sr. Eng. Calisto Coquim (PS) declarando que da parte da 

bancada do PS não havia qualquer vontade de colocar impedimentos à ação 

do Executivo, sobretudo no que dizia respeito à reposição da legalidade. 

Contudo, valendo-se da declaração, referiu que este ponto apenas falava da 

tomada de conhecimento e que não sabia ao certo o que era proposto para 

votar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia interveio, dizendo que iria 

explicar esta questão de forma mais direta. Assim, pediu permissão para se 

colocar na posição do Sr. Presidente, do Sr. Vice-Presidente e dos técnicos 

desta Câmara Municipal e declarou que tinha a sensação que o resumo final 

daquilo que o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente pretendiam era que não se 

fizesse nenhum ataque pessoal, mas sim, que esta Assembleia Municipal se 

pronunciasse favoravelmente em relação à legalidade destas situações.---------- 

-----De seguida, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos 

membros da mesma para as habituais intervenções. ----------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 

-----Interveio o Sr. Prof. Nelson Cadete (PSD), reforçando a ideia daquilo que 

se pretendia e que era somente um assumir de posição, por parte da 

Assembleia Municipal, no sentido de estarem solidários nestas tomadas de 

decisões, para que se reponha a legalidade, não estando em causa quem tinha 

cometidos os erros, mas sim, tentar repor a legalidade e consequentemente, 

que todos assumissem essa responsabilidade.-------------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Prof. Paulo Grego, sugerindo que o Sr. Presidente lesse em 

voz alta a posição do Executivo e posteriormente, se procedesse à votação e à 

assunção de votação.----------------------------------------------------------------------------- 

-----Finda a primeira ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----3.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
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-----Interveio o Sr. Presidente da Câmara afirmando que aceitava a sugestão 

do Sr. Prof. Paulo Grego.------------------------------------------------------------------------

-----Nesse sentido, procedeu à leitura da declaração, a qual se transcreve na 

íntegra:------------------------------------------------------------------------------------------------

-----“O Executivo Municipal pretende que a Assembleia Municipal delibere 

sobre uma assunção de posição sobre esta inspeção da REN, que versa sobre 

várias vertentes, nomeadamente pública, e que aqui já foi votada a declaração 

de interesse público do Clube Náutico, mas também sobre áreas e obras 

particulares. Portanto, o que o Executivo pretende é que esta Assembleia 

delibere, no sentido de dar uma carta de conforto, uma carta de apoio para que 

se possa usar esta ata e este documento junto de entidades, porque é um 

assunto transversal a todas as forças políticas e transversal ao nosso 

Concelho, visto tratar-se de habitações, e em muitos casos, habitações 

próprias permanentes de pessoas, que podem correr o risco de serem 

demolidas, podem as pessoas perder as suas habitações.----------------------------

-----Estamos a falar de problemas com mais de quarenta anos, na zona da 

Videira, e que muitos de nós, se calhar, nem éramos nascidos quando este 

problema surgiu. O que é certo é que o problema existe e acho que esta 

Assembleia Municipal devia dar, quer para o público em geral, quer para as 

entidades externas, um voto de apoio e de confiança, no sentido de que se 

caminhe para a resolução dos assuntos e dos problemas que aqui estão 

pendentes, ou até mesmo, a eventual reposição de dinheiros em candidaturas 

financiadas.------------------------------------------------------------------------------------------

-----Em suma, é este conforto, como disse o Sr. Vereador e bem, é este sentido 

que nós aqui temos, que se mostre que, é um assunto de interesse para todas 

as forças políticas aqui representadas na Assembleia Municipal e que 

representam os cidadãos e as pessoas de Mira, e que são unânimes, 

Executivo e Assembleia Municipal, em prol da resolução destes problemas.-----

-----Peço para que se delibere, no sentido de deixar transparecer esta união.” 
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-----De seguida, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos 

membros da mesma para as habituais intervenções. ----------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio o Sr. Dr. Francisco Reigota (PS), afirmando que não estava 

minimamente esclarecido sobre o que era para votar concretamente e 

considerou que algumas das palavras proferidas pelo Sr Presidente eram, para 

ele, demasiado vagas. Posto isto, referiu que se retirava da votação, alegando 

que não se sentia na obrigação de votar qualquer posição e que se partissem 

para a votação, se essa fosse a maioria, declarou respeitá-la.------------------------ 

-----Finda a segunda ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: ----------------------------- 
-----O Sr. Vice-Presidente da Câmara informou que, na deslocação à 

Secretaria de Estado a Lisboa, acompanhou o Sr. Presidente com outros 

técnicos. E, a certa altura, o Sr. Presidente alertou o Sr. Secretario de Estado, 

que a Videira era uma aldeia onde viviam muitas pessoas e disse-lhe mesmo, 

para que imaginasse o alarido social que aí se formaria, se alguma coisa 

tivesse de ser arrasada.--------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou que ninguém gostava de ter uma inspeção deste tipo “à 

perna”, até porque, em vez de estarem preocupados em desenvolver trabalhos 

produtivos, andavam a responder a entidades.--------------------------------------------

-----Salientou que o facto de um Presidente de Câmara chegar a Lisboa e dizer 

que ali estava em defesa de algo que era suportado por todos os partidos e 

movimentos representados na Assembleia Municipal e por conseguinte, pela 

população do seu Concelho, fazia toda a diferença.-------------------------------------

-----Prosseguiu, referindo que aquilo que o Sr. Presidente estava a tentar fazer 

era resolver os problemas, um por um, porque se não os conseguisse resolver, 

nomeadamente, na parte pública, poderia haver dinheiros a devolver e isto 
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ninguém queria, até porque, comprometia a sua ação enquanto Executivo.-------

-----Mencionou, mais uma vez que, aquilo que o Sr. Presidente estava a pedir 

era que, quando tivesse que ir a Lisboa falar com as entidades 

governamentais, pudesse dizer que ali estava em representação da vontade do 

povo de Mira.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos membros da 

mesma para as habituais intervenções.----------------------------------------------------- 

-----3.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 

-----Interveio o Sr. Dr. Francisco Reigota (PS), dizendo que compreendia a 

explicação tecida pelo Sr. Vereador Nelson Maltez, mas, referiu que a sua 

posição era de dúvida, tanto prática, como teórica, e até mesmo legal, quanto a 

estar a votar uma situação que, no seu ponto de vista, continuava a considerar 

muito generalista, em muitos aspetos.-------------------------------------------------------

-----Mais disse que,  o Sr. Presidente era, indiscutivelmente, o representante do 

povo de Mira perante essas entidades e em toas e quaisquer situações ou 

lugares onde tivesse que se dirigir, pois era o Presidente de Câmara, eleito 

pelo povo e como tal, representava o povo e o Concelho de Mira, e certamente 

que todos os deputados municipais serão solidários com ele, na resolução 

destes assuntos.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, referindo que não sabia quais eram esses assuntos, 

desconhecia esta inspeção e não reconhecia aquilo com que se estava a 

comprometer.---------------------------------------------------------------------------------------  

-----Mais disse que contiuava a considerar que, relativamente a uma votação 

sobre esta situação, a Assembleia Municipal também não tinha tanta obrigação 

quanto isso de a colocar a votação, assim dessa forma.-------------------------------- 

-----Finda a terceira ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DO SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: ----------------------------- 
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-----O Sr. Vice-Presidente da Câmara informou que esta inspeção incidia 

essencialmente sobre: os parques de campismo, que em princípio, se 

conseguiria resolver alterando o plano de urbanização da Praia de Mira e era 

por este motivo que não se lhes tinha feito referência, pois já estava 

descortinada a resolução para este problema; a questão do Clube Náutico, que 

era uma situação mais complicada, que a própria Secretaria de Estado 

considerava que já não se resolvia com uma declaração de interesse 

municipal, mas sim, com uma declaração de interesse público e por isso, foi 

trazida à Assembleia Municipal, os Srs. Vereadores votaram e bem, na sua 

ótica. Quanto à terceira questão, referente aos investimentos municipais, 

nomeadamente, num acrescento que foi feito ao Campo de Tiro, pela 

Associação de Caçadores, que será de fácil resolução e se não for, era uma 

obra de pequena dimensão e consequentemente, de fácil demolição.--------------

-----Mais referiu que, em relação ao Campo de Tiro concretamente, a 

infraestrutura que foi candidatada e aprovada não possuía qualquer espécie de 

problema.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Após estes, acrescentou que havia um conjunto de obras particulares 

ilegais, que todos conheciam, na Videira. Contudo, uns serão possíveis de 

enquadrar numa Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, que estava 

prevista no plano; aos outros, isto não será possível, e portanto, será para 

estes que, em conjunto com as entidades competentes, que se terá de procurar 

soluções de forma a resolver este problema, até porque, quanto mais se adiar 

o problema, mais este aumentará, pois de ano para ano, surgiam mais obras 

clandestinas.----------------------------------------------------------------------------------------

-----Posto isto, terminou a sua intervenção, frisando que aquilo que o Sr. 

Presidente da Câmara estava a pedir era apenas e só, a solidariedade de 

todos os grupos desta Assembleia Municipal, na resolução destas questões.----

-----Considerou ainda que sobre isto, nada mais havia a dizer e que o que ali 
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tinham era um conjunto de processos, entre os quais constavam três obras, 

que eram de iniciativa municipal.-------------------------------------------------------------- 

-----VOTAÇÂO:----------------------------------------------------------------------------------- 
-----Submetido a votação, o ponto nove da ordem do dia foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------------------------

-----Não participou na votação o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Praia 

de Mira, Dr. Francisco Reigota.---------------------------------------------------------------- 

-----Declaração de voto do PS:---------------------------------------------------------------

-----Interveio o Sr. Eng. Calisto Coquim (PS) declarando que a bancada do PS 

votou favoravelmente esta pretensão do Sr. Presidente da Câmara, porque 

consideravam que nos momentos difíceis deviam estar juntos e como era claro, 

ao ser-lhes pedida a sua colaboração, em prol da resolução dos problemas do 

Concelho, era nessa assunção que votavam favoravelmente.------------------------ 

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia passou ao ponto dez da ordem 

do dia.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO DEZ: Tomada de conhecimento da autorização prévia 

genérica para assunção de compromissos plurianuais – Orçamento e 
Grandes Opções do Plano de 2014, nos termos da Lei nº. 8/2012, de 21 de 
fevereiro, conjugada com o artº. 12.º do D.L. nº. 127/2012, de 21 de junho.-- 

-----Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para explicar o 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
-----O Sr. Presidente da Câmara informou que se tratava da tomada de 

conhecimento do quadro que se encontrava em anexo.--------------------------------

-----Relativamente a este ponto da ordem do dia, não se verificaram 

intervenções.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO ONZE: Autorização, nos termos da alínea i) do nº 1 do artigo 
25.º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro para arrendamento, 
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para fins não habitacionais, de espaços do edifício da Associação 
Incubadora do Beira Atlântico Parque (AIBAP). -------------------------------------- 

-----Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para explicar o 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
-----O Sr. Presidente da Câmara referiu que este assunto lhes tinha dado 

bastante trabalho até chegarem a este ponto de o conseguirem trazer perante 

os órgãos.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, fazendo um pequeno enquadramento dos factos, referindo que 

quando assumiram funções como Executivo, esta questão encontrava-se em 

insolvência, processo este que tinha conseguido suster e partiram para o 

processo negocial, nomeadamente, com o principal credor, a Caixa Geral de 

Depósitos, pois tratava-se de um valor de cerca de 1.800.000,00€ (um milhão e 

oitocentos mil euros). Acrescentou que se tinha conseguido reduzir e estabilizar 

este valor e que, nesse acordo ainda não estavam formalizados esses 

montantes de dívida, assim como com outros credores com os quais têm 

negociado e dialogado.---------------------------------------------------------------------------

-----Continuou, informando que tudo isto tinha partido de um principio que era o 

seguinte: existia um imóvel que nestes últimos dois anos, se tem vindo a 

degradar imenso e considerou que “dava pena” ver o estado em que este se 

encontrava, “dava pena” que o investimento público que ali se tinha feito e que 

pertencia a Mira, que tinha sido financiado por fundos comunitários, estivesse 

naquele estado. Perante isto, obviamente que se teria de fazer alguma coisa de 

imediato e muito rapidamente, nomeadamente, dar vida àquele edifício.----------

-----Salientou que o edifício dos Paços do Concelho e todos os serviços 

municipais, mas principalmente, este edifício estava sobrecarregado e a 

necessitar de obras, conjugado com a necessidade de ocupar e dar vida 

àquele espaço. Ora, atendendo a tudo isto e também ao facto de se considerar 

que a Incubadora ainda poderá ter vida, poderá ainda sobreviver e visto que 
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existia a hipótese de chegar a uma solução rápida, entendeu-se por bem, fazer 

este contrato de arrendamento.----------------------------------------------------------------

-----Para a realização deste contrato foi feita uma avaliação, foi definido o valor 

justo e correto, feito só sobre 90% do espaço, para que os restantes 10% 

possam funcionar como Incubadora. E neste sentido, já se tinham encetado 

contactos com redes de incubadoras, com universidades, com pessoas e 

empresas que lá se poderão vir a instalar, e consequentemente, poderão usar 

o edifício para o fim com que foi criado, e assim, desta forma, poder-se-á dar 

andamento e resolver o problema. Pese embora a questão da consolidação 

com as contas do Município, que na sua opinião e a bem dos factos, o passivo 

da AIBAP consolidava com o passivo do Município.-------------------------------------

-----Continuou, referindo que a opção de trazer este ponto à Assembleia 

Municipal assentava em duas razões. A saber: a primeira era porque 

acreditava que a parte da Incubadora e da Associação ainda podiam ter vida e 

viver, até porque, a Associação tinha parceiros de alto gabarito, 

nomeadamente, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, a Caixa 

de Crédito Agrícola, a Escola Profissional de Cantanhede, entre outros; a 

segunda razão prendia-se com a morosidade do processo de dissolução da 

Associação, dissolução do compromisso, visto do Tribunal de Contas, por 

causa do endividamento e porque era uma posição que tinham tomado e 

assumido. Por outro lado, em termos de encargo financeiro para o Município, 

convinha referir que este deixou de pagar, este ano de 2014, dois empréstimos 

e consequentemente, libertava cerca de 300.000,00€ (trezentos mil euros) do 

serviço de dívida e por isso, em termos práticos, iriam pagar com dinheiros 

provenientes desta renda.-----------------------------------------------------------------------

-----Realçou também que o Município precisava, efetivamente, de espaços e de 

os arrendar; precisava também de colocar alguns serviços a funcionar nesses 

espaços, nomeadamente, o Espaço do Cidadão e assim, equacionava-se, 

embora ainda não houvesse uma decisão final, a sua implantação no edifício 
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da Incubadora, considerando que este reunia excelentes condições e uma 

perfeita localização para o efeito. Neste sentido, ponderava-se a transferência 

do BackOffice ou do FrontOffice, assim como de outros serviços, sendo certo 

que haverá serviços do Município que para lá se irão deslocar. Mas, quanto a 

estas decisões, uma vez que ainda não estavam definidas, obviamente que se 

dará conta delas, nas próximas sessões.---------------------------------------------------

-----Terminou a sua intervenção, salientando que o caminho seria este, se a 

Associação conseguir ganhar vida e se a Incubadora conseguir vingar na 

incubação. Caso contrário, ter-se-á sempre em conta a questão da dissolução 

e a questão da incorporação dos imóveis na Câmara, mas também haveria a 

contrapartida da consolidação da dívida da Câmara Municipal.-----------------------

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra aos membros da 

mesma para as habituais intervenções.----------------------------------------------------- 

-----1.ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------- 
-----Interveio o Sr. Prof. Paulo Grego (PS) referindo que, em relação a este 

ponto, considerava que urgia solucionar o problema do edifício da Incubadora 

porque com o passar do tempo esta perdia valor e a solução teimava em não 

aparecer.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Afirmou que a solução apresentada pelo Sr. Presidente era uma solução 

tão viável como outras, mas questionou se não haveria a hipótese de abrir este 

arrendamento a outro cliente que não a Câmara, para que de facto pudesse ter 

exatamente o mesmo objetivo, o da amortização da dívida e a ocupação do 

edifício. Assim, inquiriu se neste caso, se tinha equacionado ou auscultado o 

seu arrendamento a entidades particulares, ou se de todo, isto nem sequer era 

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

-----Acrescentou que, do ponto de vista legal, esta deveria possuir todos os 

pareceres, pois o documento era extenso e devia estar em conformidade com 

todos os pressupostos legais que o arrendamento implicava, caso contrário, 

não teria vindo à Assembleia.-------------------------------------------------------------------
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-----Terminou a sua intervenção, reforçando a ideia de que se devia esgotar, 

pelo menos mais uma opção, de tentar arrendar este edifício, não ao Município, 

mas a entidades privadas.-----------------------------------------------------------------------

-----Concluiu, salientando que o valor era elevado, atendendo ao montante do 

orçamento e somando o valor da renda, este representava uma fatia 

significativa, embora fosse por uma boa causa.------------------------------------------- 

-----Interveio o Sr. Eng. Calisto Coquim (PS) que questionou se os Estatutos 

da AIBAP permitiam este arrendamento, salientando que esta era a única 

questão que os preocupava. Mas, por outro lado, também não queriam ser um 

óbice ao avançar desta solução. Neste sentido, referiu que não se iriam opor, 

pois este assunto tinha sido discutido em grupo partidário e consequentemente 

decidiram que iriam votar favoravelmente a solução apresentada pelo 

Executivo, a qual lhes parecia ser a mais viável, nesse momento.------------------- 

-----Finda a primeira ronda de intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às 

questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------- 

-----2.ª INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:------------------------------------ 
-----Interveio o Sr. Presidente da Câmara respondendo aos Srs. Vereadores 

que, obviamente, tinham tomado todas as precauções legais, nomeadamente, 

que tinham uma informação escrita, do DGAL, a qual referia que era possível o 

arrendamento destas instalações.-------------------------------------------------------------

-----Quanto aos Estatutos da AIBAP, informou que não era necessário, nesse 

momento, proceder à sua alteração, uma vez que, eram duas entidades 

distintas, Município e AIBAP, e uma arrendava à outra.---------------------------------

-----Referiu que tinha de haver e iria haver, porque existia essa necessidade, a 

prestação efetiva, ou seja, o Município terá que para lá transferir alguns dos 

seus serviços.---------------------------------------------------------------------------------------

-----Respondendo à questão levantada pelo Sr. Prof. Paulo Grego, esclareceu 

que o contrato de arrendamento ali estava em minuta e que previa, 
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precisamente, essa situação, quando se referia ao subarrendamento e à 

redução do arrendamento, ou seja, era regressivo. Assim, o Município, na 

condição de arrendatário, podia subarrendar; e a AIBAP, à medida que fosse 

precisando de espaços para a incubação, com um aviso prévio de noventa 

dias, o Município de Mira irá libertando espaços para a incubação, conforme o 

explicitado na cláusula 4ª, dos Estatutos da AIBAP.-------------------------------------- 

-----VOTAÇÂO:----------------------------------------------------------------------------------- 
-----Submetido a votação, o ponto onze da ordem do dia foi aprovado por 

maioria, com nenhum voto contra, seis abstenções do PS e com os votos a 

favor da bancada do PSD e da Sr.ª Dr.ª Ana Maria Silva, do MAR. ----------------- 

-----Na presente deliberação não participou o Sr. Dr. João Luís Pinho e o Sr. 

Prof. Doutor Joaquim Sousa Pinto, em cumprimento do disposto no nº. 6, do 

artº. 55º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, em articulação com o disposto 

no artº. 44º. do Código do Procedimento Administrativo.-------------------------------- 

------ Seguiu-se a habitual troca de votos de boas festas entre os presentes. ---- 

-----ENCERRAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

-----E nada mais havendo a tratar, foi pelo Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia declarada encerrada a sessão pelas vinte e uma horas e cinquenta 

minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, em que as respetivas 

deliberações foram todas tomadas como se refere no texto e aprovadas em 

minuta, assinada no final da reunião, nos termos e para os efeitos do disposto 

nos números 3 e 4 do artigo 57.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

 

 

O Presidente da Mesa 

__________________________________ 

(Mário Ribeiro Maduro, Dr.) 
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O 1.º Secretário 

__________________________________ 

(Nelson Miranda Cadete, Prof.) 

 


