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                 ATA N.º 1/2013 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRA,  

REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO  

DE 2013: ---------------------------------------------- 
------ Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, nesta Vila de 

Mira, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia 

Municipal de Mira, em sessão ordinária, sob a presidência do Ex.mo Sr. Eng.º Calisto de 

Oliveira Coquim, secretariado pela Dr.ª Vera Lúcia de Jesus Manco, 1.ª Secretária, e 

pelo Dr. José Manuel Fernandes Balugas, 2.º Secretário.-------------------------------------- 

------ Estiveram, igualmente, presentes os Membros da Assembleia Ex.mos Srs. Prof. 

Manuel José Sousa Santos Frade, Eng.º Carlos Manuel Brites Monteiro, Dr. Juan 

António Figueiredo Apolinário, Enf.ª Maria Leonor C. Reigota T. Borralho, Sr. Narciso 

Patrão António, Dr.ª Maria da Conceição Oliveira, Sr. Pedro Nunes, Sr. Carlos Jorge 

Santos Nora, Sr. Ricardo Jorge Mendes da Costa, Sr. João Maria Nogueira, Sr. Pedro 

Jorge Morais Laranjeiro, Sr. António Cardoso Alberto, Sr. Carlos Alberto dos Santos 

Milheirão, Dr. Paulo Jorge dos Santos Grego, Sr. Gabriel Miranda Pinho, Dr. José 

Carlos Baptista Garrucho e Sr. Albano Manuel da Rocha Lourenço. ------------------------ 

------ Registaram-se as seguintes faltas: D.ª Sara Raquel dos Santos Fresco, Dr.ª Zélia 

Domingues Morais, Prof.ª Maria Fernanda da Costa Baptista e Dr.ª Ana Maria Barreto 

Dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ O Presidente da Mesa da Assembleia Prof. Doutor Fernando de Jesus Regateiro 

integrou o plenário mais tarde, cerca das dezasseis horas e vinte minutos, assumindo, a 

partir desse momento, a presidência da Mesa da Assembleia. -------------------------------- 

------ HORA DE ABERTURA: Eram quinze horas e vinte cinco minutos quando foi 

declarada aberta a sessão, tendo sido verificadas as presenças e as ausências 

anteriormente referidas. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Calisto Coquim (PS) transmitiu a informação de que a D.ª Sara Fresco, 1.ª 

Secretária, não estaria presente, por motivos de saúde de um familiar, e que o Presidente 

da Mesa da Assembleia, Prof. Doutor Fernando Regateiro se encontrava ligeiramente 

atrasado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Procedeu-se à recomposição da Mesa, com a integração dos Membros da 

Assembleia Vera Manco, assumido as funções de 1.ª Secretária e José Balugas, as 

funções de 2.º Secretário.-------------------------------------------------------------------------- 

------ Calisto Coquim (PS) procedeu à leitura do Expediente, designadamente uma 

carta do Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Reigota, a informar que não podia 

estar presente devido ao grave estado de saúde da mãe. -------------------------------------- 

------ Deu também conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Membro da 

Assembleia Victor Miguel Seabra Lourenço (PSD), o qual justificou por motivos de 

ordem profissional, tendo sido substituído por Pedro Laranjeiro, que já se encontrava 

em funções. Referenciou ainda a falta de Ana Dias, tendo apresentado uma justificação 

por motivos profissionais. ------------------------------------------------------------------------- 
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------ Solicitou, depois, a autorização da Assembleia Municipal para acrescentar dois 

pontos à ordem de trabalhos, ao abrigo do art.º 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, designadamente o 

contido nos pontos 4 e 5, cuja urgência de deliberação imediata foi, por unanimidade, 

reconhecida. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Assim, a ordem de trabalhos da presente sessão, passou a ser a seguinte: ----------- 

------ PONTO UM: Apreciação do Relatório do Sr. Presidente da Câmara e situação 

financeira da Autarquia, nos termos da alínea e) do n.º 1, do art.º 53.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro;--- 

------ PONTO DOIS: Autorização, nos termos das alíneas i) e q) do n.º 2 do art.º 53.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, para concessão, mediante hasta pública, de espaços públicos para a 

instalação de estruturas destinadas à afixação de publicidade estática no concelho de 

Mira; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ PONTO TRÊS: Aceitação e Declaração de Interesse Público Municipal do 

equipamento “Centro Social Polivalente de Carapelhos e Corticeiro de Baixo”, em 

cumprimento do art.º 41.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Mira; ------ 

------ PONTO QUATRO: Candidatura ao Sistema de Apoio à Modernização 

Administrativa (SAMA) – Aviso n.º1/SAMA/2012 – reconhecimento do caráter 

estratégico e prioritário; -------------------------------------------------------------------------- 
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------ PONTO CINCO: Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) – intenção de 

desistência de candidatura”. --------------------------------------------------------------------- 

------ Juan Apolinário (PSD), começou por mostrar o seu desagrado em relação às 

constantes alterações à ordem de trabalhos, bem como, no que respeita aos horários para 

os quais as reuniões eram marcadas. Finalizou com referência a atrasos sistemáticos por 

parte do Presidente da Assembleia, Prof. Doutor Fernando Regateiro. ---------------------- 

------ Calisto Coquim (PS) anuiu e comprometeu-se a dar conhecimento desse 

desagrado ao Presidente da Assembleia.--------------------------------------------------------- 

------ José Garrucho (MAR) subscreveu o que foi dito e referiu a necessidade da 

Assembleia Municipal, enquanto órgão político, dar um bom exemplo. -------------------- 

------ Carlos Milheirão (PS) mencionou que, tal como já tinha acontecido em anos 

idos, a reunião dever-se-ia realizar em horário pós-laboral. ---------------------------------- 

------ Paulo Grego (PS) anuiu, referindo, no entanto, que as obrigações inerentes ao 

cargo de deputado eram do conhecimento de todos, sendo também obrigações a 

cumprir. Nesse sentido, sugeriu que os horários das reuniões fossem alternando, entre a 

tarde e o início da noite, para tentar alcançar um consenso. Terminou propondo mais 

rigor no início dos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------- 

------ Calisto Coquim (PS) passou para a aprovação das atas, salientando que estariam 

já disponíveis no Portal do Município as atas das reuniões de 30 de abril, 28 de 

setembro e 29 de junho, estando em falta a do mês de dezembro.---------------------------- 
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------ Referiu que a ata de 30 de abril de 2012 só tinha ficado disponível no Portal no 

próprio dia da reunião e, por isso, deixou à consideração da Assembleia a sua 

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Reportando-se ao Regimento da Assembleia Municipal, solicitou que a votação 

fosse por maioria qualificada, ou seja de dois terços. ------------------------------------------ 

------ José Frade (PSD) interveio criticando a hora tardia a que ficou disponível a ata 

da reunião de abril de 2012, pese embora não fosse seu propósito colocar obstáculos à 

sua aprovação. Nesse sentido, solicitou alguns momentos para ouvir os restantes 

membros do seu grupo parlamentar. ------------------------------------------------------------- 

------ Calisto Coquim (PS), anuiu, passando a palavra às bancadas do PS e do MAR. --- 

------ Carlos Monteiro (PS) concordou com a votação para aprovação da ata. ------------ 

------ José Garrucho (MAR) afirmou compreender a atitude da bancada do PSD, no 

entanto abster-se-ia visto que os elementos do MAR presentes não tinham comparecido 

nas reuniões cujas atas estavam em aprovação.------------------------------------------------- 

------ Após o espaço de tempo cedido, os elementos do PSD, tendo como porta-voz 

Juan António Apolinário, exprimiram que não estavam em circunstâncias de poder 

votar pois não tinham tido acesso às atas em tempo oportuno, comentando haver 

intervenções que não tinham sido devidamente transcritas. Finalizou sublinhando que 

assuntos tão importantes teriam que ser votados de forma mais refletida.------------------- 

------ Calisto Coquim (PS) definiu que a mesa não queria impor a vontade da 

apreciação da ata em questão e colocou à votação da Assembleia, a aprovação da ata de 
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30 de abril de 2012, solicitando que a votação fosse por maioria qualificada, ou seja de 

dois terços. Foi obtido o seguinte resultado: voto contra do PSD, à exceção do Deputado 

Albano Lourenço, que optou por se abster por não ter estado presente na reunião; 

abstenção do MAR; e voto a favor do PS. Assim, não tendo sido obtida a maioria 

qualificada, ficou então decidido que a referida ata seria apreciada e aprovada em 

reunião posterior. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Grego (PS) solicitou esclarecimentos quanto à necessidade de maioria 

qualificada para a aprovação da ata de 30 de abril de 2012, nomeadamente quanto à 

imposição do Regimento neste sentido.---------------------------------------------------------- 

------ Calisto Coquim (PS) esclareceu que o Regimento seria omisso nessa questão e a 

maioria qualificada seria proposta da mesa.----------------------------------------------------- 

------ De seguida foi colocada à apreciação a ata de 29 de junho de 2012. ------------------ 

------ José Garrucho (MAR) enfatizou a importância das atas enquanto documento 

para memória futura e reiterou a necessidade das atas serem aprovadas na reunião 

imediatamente posterior à qual se reportam, nomeadamente já a partir da reunião 

seguinte. Finalizou, com uma referência à necessidade de, nas atas, haver uma 

uniformidade nos títulos e abreviatura dos nomes de todos os intervenientes.-------------- 

------ José Frade (PSD) concordou com José Garrucho em relação à necessidade de 

uniformização de títulos e referências constantes em ata. Continuou, apontando para a 

suspensão da aprovação da ata de 29 de junho de 2012 por considerar haver algumas 

intervenções que não estariam devidamente transcritas, sobretudo no Período “Antes da 
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Ordem do Dia”. Neste sentido, o grupo do PSD manifestou a sua intenção de apresentar, 

por escrito, a audição da gravação relativamente ao citado Período. ------------------------- 

------ Calisto Coquim (PS) informou que, antes de passar a palavra ao PS, teria que se 

proceder à votação para aceitação do requerimento feito pela bancada do PSD com o 

objetivo de a ata de 29 de junho de 2012 ser apreciada em reunião futura.------------------ 

------ Após um momento de reflexão entre os membros de cada bancada, foi colocada à 

votação o requerimento apresentado pelo PSD.------------------------------------------------- 

------ Foi dado conhecimento por Calisto Coquim que naquele tipo de requerimentos 

não poderia haver abstenção.---------------------------------------------------------------------- 

------ A votação resultou num empate de dez votos contra e dez a favor da apreciação da 

ata de 29 de Junho de 2012. ----------------------------------------------------------------------- 

------ Na condição de Presidente da Mesa, Calisto Coquim fez uso do voto de qualidade 

e desempatou a votação, no sentido favorável à apreciação da ata no decorrer da sessão. 

Lembrou ainda que a consulta das atas seria sempre possível mesmo após votação e que 

era sua convicção que a ata estaria sucinta, mas fidedigna. Nesse sentido mencionou 

ainda o trabalho, por vezes difícil, dos funcionários que redigem as atas.------------------- 

------ José Frade (PSD) referiu a questão do voto de qualidade e lembrou que as atas 

eram da responsabilidade da Mesa da Assembleia.--------------------------------------------- 

------ Calisto Coquim (PS) passou à apreciação da ata de 29 de junho de 2012. ---------- 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Ata da Sessão Ordinária de 28/02/2013 
Página 8 de 39 

 
 

------ José Garrucho (MAR) anuiu com José Frade a respeito da responsabilidade 

política da redação das atas. Referiu ainda que a Mesa da Assembleia deveria resolver a 

questão do tempo decorrido entre cada reunião e a apresentação da respetiva ata. --------- 

------ Juan António Apolinário (PSD) reiterou a questão do trabalho dos funcionários 

isentando-os do atraso na apresentação das atas. Continuou, sugerindo a existência de 

conteúdos que não estariam devidamente transcritos, daí a necessidade de ouvir a 

gravação. Finalizou atribuindo a precária gestão das atas à Mesa da Assembleia e à 

Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Grego (PS) explicou o sentido do seu voto ao negar o requerimento do 

PSD, considerando que, se deveria manter o modus operandi habitual, colocando-se a 

ata à votação com as necessárias alterações. Terminou lamentando que a ata não tivesse 

sido aprovada.--------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Calisto Coquim (PS) reconheceu o atraso na apresentação das atas, manifestando 

o desejo pessoal de que as atas fossem sucintas.------------------------------------------------ 

------ José Frade (PSD) realçou a ordem cronológica da entrega das atas contrária à 

ordem com que as reuniões se tinham realizado. ----------------------------------------------- 

------ Gabriel Pinho (PSD), reportando-se à ata de 29 de junho, lembrou a entrega à 

Mesa da Assembleia do conteúdo das suas intervenções, por escrito. Lamentou, no 

entanto, a falta de um documento referido em ata como anexo, não tendo sido 

devidamente disponibilizado. --------------------------------------------------------------------- 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Ata da Sessão Ordinária de 28/02/2013 
Página 9 de 39 

 
 

------ Calisto Coquim (PS) passou à votação da ata de 29 de junho de 2012, resultando 

na sua aprovação por maioria, com abstenções do PSD e do MAR e votos favoráveis 

do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ José Frade (PSD) apresentou declaração de voto, esclarecendo que, tendo o PSD 

requerido a audição do Período “Antes da Ordem do Dia”, a posição da sua bancada 

seria a de abstenção na votação. ------------------------------------------------------------------ 

------ Carlos Monteiro (PS) manifestou-se, a título de declaração de voto, a favor da 

aprovação da ata com aceitação de eventuais alterações propostas pela bancada do PSD, 

após a audição requerida. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Narciso Patrão (PS) sublinhou a perda de tempo na discussão e sugeriu que a 

apreciação e respetiva votação fossem feitas depois da audição requerida. ----------------- 

------ Calisto Coquim (PS) passou à apreciação da ata de 28 de setembro de 2012. ------ 

------ José Garrucho (MAR) reiterou a posição já apresentada em relação à ata 

anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Gabriel Pinho (PSD) referiu que, na ata em apreciação, o conteúdo das suas 

intervenções se encontrava devidamente transcrito.-------------------------------------------- 

------ José Frade (PSD) reportou-se à questão do voto de qualidade. ----------------------- 

------ Calisto Coquim (PS) passou à votação a ata de 28 de setembro de 2012. ----------- 

------ A ata foi aprovada por maioria, tendo-se obtido o seguinte resultado: abstenção, 

por parte dos Membros da Assembleia Albano Lourenço, Paulo Grego e José Balugas, 
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que justificaram a sua posição pelo facto de não terem estado presentes na sessão, e os 

votos a favor dos restantes elementos. ----------------------------------------------------------- 

------ A reunião passou a ser presidida pelo Prof. Doutor Fernando Regateiro, 

Presidente da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia justificou o seu atraso por questões 

pessoais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Dando continuidade à reunião, apresentou o Presidente do Conselho de 

Administração do Hospital Arcebispo João Crisóstomo de Cantanhede (HAJC), Dr. 

Aurélio Rodrigues, que lhe havia solicitado para ser ouvido, a fim de apresentar os 

serviços do hospital a que preside. --------------------------------------------------------------- 

------ Dado tratar-se de um membro de uma instituição, foi proposto pelo Presidente da 

Assembleia, que a intervenção decorresse no Período “Antes da Ordem do Dia”, o que 

foi aceite. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Dr. Aurélio Rodrigues apresentou a instituição a que preside como uma 

instituição de referência enquanto unidade de convalescença de curta duração e unidade 

de cuidados paliativos. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Lembrou acontecimentos recentes que levaram a que tivesse sido colocada a 

eventualidade da alteração gestionária do HAJC, o que terá motivado o Conselho de 

Administração a dialogar com a comunidade, sendo a Assembleia Municipal o espaço 

mais indicado, nesse sentido. --------------------------------------------------------------------- 
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------ Justificou assim a sua presença no sentido de transmitir informações e prestar 

mais esclarecimentos relativos à instituição a que preside.------------------------------------ 

------ Referiu o esforço da instituição no sentido de manter serviços de proximidade às 

populações de Mira, Cantanhede e Vagos, recorrendo à aquisição de serviços de 

cirurgiões especialistas. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Relatou a apresentação de um Plano Estratégico de Desenvolvimento para o 

biénio 2013/ 2015, por parte do HAJC à Administração Regional de Saúde. --------------- 

------ Recordou a existência de algumas notas de imprensa relativas à possibilidade de 

opção gestionária do HAJC, o que, de acordo com o próprio, se inseria num plano que o 

Ministério da Saúde tinha em negociação com a União das Misericórdias. ----------------- 

------ Terminou apresentando ainda algumas questões relativas à gestão e aos resultados 

obtidos no ano anterior.---------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra aos membros da 

Assembleia, no sentido de colocarem as questões tidas como adequadas.------------------- 

------ José Garrucho (MAR) pediu esclarecimentos quanto à forma e às vias, pelas 

quais o Conselho de Administração pretendia recolher informações relativamente às 

necessidades das populações que pretendia servir e em que medida é que essas 

informações poderiam ser utilizadas na otimização dos serviços prestados. ---------------- 

------ Juan António Apolinário (PSD) reiterou a intervenção anterior questionando 

igualmente a forma como poderiam, enquanto representantes da população de Mira, dar 

o seu contributo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ Pedro Nunes (PSD) solicitou informação quanto ao número de utentes de Mira 

que teria recorrido aos serviços daquele hospital. ---------------------------------------------- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia referiu algumas experiências e resultados 

obtidos a respeito da integração de cuidados de saúde primários com cuidados 

hospitalares, referindo uma redução de custos, por via da racionalização de meios. ------- 

------ Justificou o exemplo dado pela importância que os resultados obtidos, em termos 

de capitação e articulação entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, 

poderia ter se extrapolada para a realidade nacional.------------------------------------------- 

------ Questionou o Dr. Aurélio Rodrigues no sentido de saber se a filosofia seguida 

seria a de integrar os cuidados de saúde primários com os cuidados hospitalares, 

sugerindo que tal fosse feito. Neste sentido, solicitou ainda esclarecimentos quanto ao 

Plano Estratégico de Desenvolvimento, no sentido de clarificar se a interação referida se 

encontrava contemplada e de que modo se isso se poderia fazer entre Cantanhede e 

Mira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Dr. Aurélio Rodrigues, começando por responder ao Presidente da Mesa da 

Assembleia, lembrou a questão das listas de espera, que tinha vindo a ser resolvida, e 

mencionou a qualidade do Sistema Nacional de Saúde. Referiu ainda a reestruturação da 

Rede Hospitalar a nível nacional.----------------------------------------------------------------- 

------ Relativamente à comunicação entre a comunidade e o hospital, registou a criação 

de um Conselho Consultivo, ainda em curso. Na ausência desse órgão, apresentou-se ele 

próprio nesse papel, participando em reuniões com os responsáveis de várias 
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instituições de saúde na região com o intuito de dar resposta às recomendações 

registadas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Deste modo, afiançou que pretendia que o diálogo entre as várias instituições já 

ouvidas fosse permanente.------------------------------------------------------------------------- 

------ Reportando-se ao Sistema de Informação de Saúde existente atualmente nos 

Centros de Saúde, mencionou que começava a funcionar em ligação com os Hospitais e 

que se previa que em 2014 essa ligação se estendesse à União Europeia. ------------------- 

------ Quanto à questão apresentada por Pedro Nunes, disse que o número de utentes de 

Mira que terá recorrido aos serviços daquele hospital, até Maio de 2012, entre consulta 

externa e cirurgia, excedia os 1600 atendimentos.---------------------------------------------- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu os esclarecimentos prestados e 

lançou o desafio ao Dr. Aurélio Rodrigues de, decorridos seis meses ou um ano, repetir 

a cortesia, mantendo os presentes ao corrente da situação. ------------------------------------ 

------ Apresentou ainda a sua disponibilidade no sentido de agilizar a inter-relação entre 

o Centro de Saúde de Mira e o HAJC. ----------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia dando continuidade ao Período “Antes da 

Ordem do Dia”, passou a palavra ao MAR. ----------------------------------------------------- 

------ José Garrucho (MAR) reportou-se à convocatória e ao conteúdo da respetiva 

ordem de trabalhos, lamentando a ausência de discussão de ações e planeamento 

estratégico para o desenvolvimento do concelho. ---------------------------------------------- 
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------ Lembrou eventuais dificuldades sociais e económicas agravadas pelo temporal do 

passado mês de janeiro.---------------------------------------------------------------------------- 

------ José Frade (PSD) leu um texto que a seguir se transcreve na íntegra: --------------- 

------ “Senhor Presidente -------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhoras e Senhores Deputados----------------------------------------------------------- 

------ A efeméride de 19 de Janeiro de 2013 no nosso concelho permanece, ainda, no 

nosso quotidiano, perdurará na memória desta geração e será transmitida a gerações 

futuras.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O medo, pânico e o destroçar, sobretudo, de parte da nossa floresta, os efeitos na 

nossa paisagem e habitat natural são algo que vão demorar a repor com todas as 

consequências daí resultantes sobretudo para a economia subjacente ao turismo no 

nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Merecem, ainda, referência todas as situações de avultados prejuízos ocorridas 

aos nossos munícipes derivadas de desmantelamentos, cedências ou devastação dos 

seus bens. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Certamente terão ocorrido falhas, alguma descoordenação ou a não resolução no 

mais curto espaço desejável de algumas situações, mas, a todas as entidades oficias, 

associações privadas e/ou voluntárias e a todos os cidadãos anónimos que 

contribuíram para minorar ou ultrapassar situações mais difíceis ocorridas propomos 

à Assembleia Municipal a aprovação de um voto de louvor, gratidão e muita 

solidariedade e reconhecimento. ----------------------------------------------------------------- 
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------ O Grupo Municipal do PSD---------------------------------------------------------------- 

------ 28 de Fevereiro de 2013” ------------------------------------------------------------------ 

------ Vera Manco (PS), no seguimento da intervenção anterior, apresentou uma 

questão relativa ao andamento dos trabalhos de limpeza da mata, das vias e da venda de 

material lenhoso. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ A Vereadora Sandra Pereira, referindo-se à intempérie do passado dia 19 de 

janeiro, relatou os esforços feitos em conjunto com outras entidades (Juntas de 

Freguesia, forças de segurança, Bombeiros, empresários IPSS), no sentido de fazer um 

levantamento de todos os estragos ocorridos. --------------------------------------------------- 

------ O Vereador Miguel Grego congratulou-se com a tomada de posição do grupo 

parlamentar do PSD em reconhecer a gravidade e a anormalidade da intempérie. 

Lembrou a ajuda de todos os cidadãos que colaboraram na resolução do problema.------- 

------ Em resposta a Vera Manco, prestou esclarecimentos quanto à gestão do perímetro 

florestal do concelho, responsabilidade do Instituto de Conservação da Natureza e 

Florestas (ICNF), bem como das diligências tomadas no que respeita a procedimentos 

de limpeza das matas. Referiu ainda a hasta pública, que iria ocorrer no dia seguinte, no 

Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, para venda de lotes de madeira em 

perímetros florestais geridos pela Câmara. ----------------------------------------------------- 

------ Informou sobre o pedido apresentado às entidades competentes no sentido de ser 

declarado estado de calamidade, e enunciou eventuais consequências dessa declaração 

em procedimentos de venda de material lenhoso e limpeza do espaço.---------------------- 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Ata da Sessão Ordinária de 28/02/2013 
Página 16 de 39 

 
 

------ Continuou a sua intervenção mencionando que o Executivo tinha informado as 

entidades competentes, a respeito da preparação da próxima época de incêndios, 

alertando para potenciais problemas de circulação decorrentes de algumas limitações 

nos trabalhos de limpeza das matas.-------------------------------------------------------------- 

------ Em resposta a José Garrucho lembrou que a estratégia a que este se referia 

constava em documentos estratégicos já aprovados, convidando os presentes a consultar 

os documentos relativos a outras Assembleia Municipais, no sentido de comparar os 

assuntos tratados anteriormente em sessões ordinárias. --------------------------------------- 

------ José Garrucho (MAR) lembrou a maioria absoluta do PS e afirmou que os 

elementos do MAR se limitavam à sua função fiscalizadora e de acompanhamento do 

exercício do Executivo e aos debates parlamentares. ------------------------------------------ 

------ A Vereadora Sandra Pereira em resposta ao MAR, comunicou que o Executivo 

não tinha tido conhecimento de casos sociais graves em consequência da intempérie. 

Mais informou que ao gabinete de ação social, na sequência da crise, continuavam a 

chegar o mesmo tipo de pedidos que tinham anteriormente, tendo-se registado um 

aumento do número de casos.--------------------------------------------------------------------- 

------ A Vereadora Sandra Pereira lembrou a existência de mais uma valência social 

no concelho, a cantina social, assumida pela UPAS, respondendo a 100 utentes e 

prestando serviço em todo o concelho. ---------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia comunicou uma proposta de voto de 

louvor, gratidão e reconhecimento às entidades oficiais, associações privadas e 
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voluntárias e aos cidadãos anónimos que contribuíram para a minorar ou ultrapassar 

situações mais difíceis ocorridas na sequência da intempérie de 19 de janeiro.------------- 

------ A proposta foi iniciativa do grupo parlamentar PSD e foi subscrita pelo MAR e 

pelo PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O voto de louvor foi, por isso, aprovado por unanimidade. ------------------------- 

------ Juan António Apolinário (PSD) recordando a intempérie de 19 de janeiro, 

apresentou algumas intervenções que considerou urgentes.----------------------------------- 

------ Em resposta ao Vereador Miguel Grego, lembrou uma nota de imprensa relativa 

ao estado de conservação do Parque de Merendas, questionando os motivos que 

levariam a algumas intervenções em detrimento de outras, que seriam igualmente 

necessárias.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Continuou, enaltecendo e prestando homenagem não só aos cidadãos anónimos 

mas também ao Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira na ajuda às 

populações, em prol do bem comum. ------------------------------------------------------------ 

------ Terminou, referindo a construção de um hotel 4 estrelas, na Praia de Mira, e 

sugerindo alguma limpeza e arranjo de espaços públicos, como contrapartida a esse tipo 

de investimentos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ José Balugas (MAR) subscreveu o louvor apresentado pelo PSD. ------------------- 

------ Apresentou ainda uma questão à Mesa no sentido ver esclarecido o assunto da 

venda de material lenhoso pela Câmara Municipal de Mira. ---------------------------------- 
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------ Carlos Nora (PS) lembrou a necessidade de meios para fazer face a situações de 

calamidade e intempérie. Desse modo, sublinhou a aquisição de uma Viatura Urbana de 

Combate a Incêndios por parte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

da Mira, com um custo de aquisição de cerca de 200.000€. ---------------------------------- 

------ Lembrou que a aquisição da viatura tinha sido alvo de uma candidatura, cujo valor 

já tinha sido recebido, o que permitiu o pagamento de parte desse valor em dívida. 

Nesse sentido, mencionou a necessidade de pagar o restante, apelando à Juntas de 

Freguesia e à generosidade de todos os Mirenses. A Câmara Municipal de Mira tinha já 

manifestado a sua disponibilidade em contribuir. ---------------------------------------------- 

------ O Vereador Miguel Grego esclareceu que a aquisição da viatura teve candidatura 

ao QREN e que a Câmara iria honrar o compromisso assumido.----------------------------- 

------ Em resposta a José Balugas, referiu que a informação solicitada se encontrava no 

Edital n.º 13/2013, publicado na página eletrónica da Câmara Municipal, estando 

identificados os lotes de material lenhoso para venda. ----------------------------------------- 

------ Quanto à questão apresentada por Juan António Apolinário, afirmou que ainda 

não tinha sido possível retirar todas as árvores e que tinha sido dada prioridade para o 

que estava caído.------------------------------------------------------------------------------------ 

------ No que toca à questão dos Parques de Merendas, lembrou a entrevista dada à 

Agência Lusa. Mais esclareceu que o ICNF não teria capacidade para fazer a 

manutenção e conservação desses Parques de Merendas. Nesse sentido, informou da 

disposição do Executivo em solucionar o problema, por via da desafetação desses 
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espaços ou colocação de mobiliário, pretensão que, até à data, não tinha sido acolhida 

por aquela entidade. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Vereador Miguel Grego mencionou ainda a morosidade de procedimentos 

relacionados com aquelas áreas geridas pelo ICNF, acrescentando que o Parque de 

Merendas da S.ta Zita e a Varanda Verde eram espaços geridos por aquela entidade.------ 

------ Nesse sentido, referiu uma proposta de construção de uma zona de mesas junto a 

um espaço de venda ambulante na Varanda Verde, em frente ao Parque de Campismo 

Municipal, o que não foi autorizado pelo ICNF.------------------------------------------------ 

------ Referiu ainda questões legais relacionadas com a utilização de equipamentos de 

churrasco em parques de merendas, mostrando veementemente a sua discordância na 

questão do tratamento diferenciado quanto à localização de um qualquer parque de 

merendas em perímetro florestal, gerido pelo ICNF, ou Espaço Florestal, gerido pela 

Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto à questão do Maçarico Beach Hotel, louvou a iniciativa e referiu a 

presença deste investidor na Bolsa de Turismo em Lisboa, onde iriam também participar 

os Caretos e os Gaiteiros da Lagoa, a promover também o concelho e a região. ----------- 

------ O Vereador Miguel Grego aproveitou a ocasião para louvar o trabalho da 

Unidade de Gestão Urbanística da Câmara no processo de licenciamento daquele hotel. - 

------ Continuou, reportando-se a mentalidades e a comportamentos individuais que era 

preciso mudar para que a limpeza de espaços públicos também pudesse acompanhar o 

processo de melhoria e investimento proporcionado por investidores privados.------------ 
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------ José Garrucho (MAR) comentou a intervenção do Vereador Miguel Grego e 

desafiou-o a adotar uma postura diferente, no sentido de criar sinergias entre as várias 

entidades que tinham jurisdição sobre o território do concelho. ----------------------------- 

------ Continuou, apoiando a posição do Executivo quanto ao investidor do Maçarico 

Beach Hotel, referindo a necessidade de criar mais riqueza no concelho. ------------------- 

------ A título de exemplo, referiu a floresta e o mar como recursos que, ocupando 

grande parte do território concelhio, devem ser bem geridos, pela importância 

económica que podiam representar para o concelho.------------------------------------------- 

------ Gabriel Pinho (PSD) leu um texto que a seguir se transcreve na íntegra: ----------- 

------ “Exmo. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara Srs. Vereadores 

Srs. Deputados da Assembleia Municipal, funcionários, jornalistas e demais. ------------- 

------ Pela primeira vez desde que me encontro nesta Assembleia era minha intenção 

fazê-la sem qualquer intervenção e estar apenas de corpo presente. Mas como não 

consigo, e passo a dizer o porquê! No dia 17 de Setembro encontrava-me no 

estrangeiro e recebi diversos telefonemas a informar-me que os funcionários da 

Câmara encontravam-se com um carro de massa asfáltica a fazer uma reparação com 

alguma dimensão junto a um comércio da minha freguesia cujo o parque é particular. 

Quando cheguei de viagem liguei ao Sr. Vereador Saul o qual me disse que iria 

averiguar, pois os buracos das ruas da freguesia continuavam por tapar. No dia 

seguinte deu-me o Sr. Vereador a seguinte resposta: “Segundo versão do funcionário a 

massa estava muito dura para tapar buracos e assim sendo utilizou-a num caminho 
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particular! Mas eu depois de amanhã vou-lhe mandar tapar os buracos da freguesia.”, 

mandou então um funcionário que eu acompanhei a mostrar todos os buracos e até 

hoje ainda não foram tapados, excepto um dos dois que se encontra na travessa da 

capela, Corticeiro de Baixo, junto ao café Onda Jovem e um deles foi tapado pelo Sr. 

Dr. Ângelo no dia 27 de Dezembro com um balde de massa asfáltica. Mais informo que 

é lastimável, tantos prejuízos causados a carros de particulares e nós estarmos a 

receber diariamente queixa dos utentes. Ainda a semana passada passei pelos 

funcionários da Câmara noutra localidade do Concelho onde andava a tapar buracos e 

perguntei para quando os da freguesia de Carapelhos e foi-me dito, ainda hoje ou 

amanhã! E hoje continua tudo no mesmo estado!! --------------------------------------------- 

------ Mais uma vez digo Basta de tanto desprezo, basta de tanta discriminação! --------- 

------ Após o temporal de 19 de Janeiro informei o Sr. Vereador Saul de uma placa que 

caiu junto à Sede da Freguesia e de um espelho que partiu na rua principal, no 

cruzamento junto à casa do Sr. Ferreira no Corticeiro de Baixo, espelho esse que faz 

muita diferença a quem está habituado a tê-lo lá. Já foram 3 as vezes que reclamei isto 

ao Sr. Vereador Saul e é-me sempre dito, “Já passei ordem ao Eng. Rui”. Eu agradeço 

em nome da população e da segurança rodoviária que pelo menos a reposição do 

espelho seja feita! Uma vez que falo do temporal que fatigou o nosso País, mas falo do 

nosso Concelho, a freguesia a que presido também não foi poupada foi até das mais 

fustigadas, informo e agradeço todo o esforço da população em geral. A Junta de 

Freguesia e a população em geral no sábado à noite tínhamos todas as ruas 
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transitáveis. Mobilizaram-se muitos Moto serras, alguns tratores e nem a Junta nem 

ninguém apresentou um cêntimo de trabalho nem de combustíveis! Admira-me como é 

que na comunicação social aparecem tantos milhões de prejuízo. Alugou-se geradores 

que mantivessem a Associação de Solidariedade Social, algumas empresas e muitos 

particulares e por isso mais uma vez reforço que essa conta não foi apresentada a 

nenhuma entidade! A título particular informo que só a minha parte tive cerca de 2000 

árvores derrubadas! ------------------------------------------------------------------------------- 

------ 28 de Fevereiro de 2013” ------------------------------------------------------------------ 

------ Paulo Grego (PS) solicitou esclarecimentos à Câmara quanto ao encerramento da 

escola dos Carapelhos e eventuais projetos para essa escola. Solicitou ainda uma 

atualização em relação à eventualidade de encerramento do posto da GNR da Praia de 

Mira e outra quanto ao encerramento do Tribunal de Mira. ----------------------------------- 

------ Reportando-se a um acontecimento passado onde foi acusado por parte da 

bancada do PSD de ter feito uma declaração para a ata aquando da ausência dos 

deputados que se tinham ausentado da sala, comentou uma publicação do deputado José 

Frade no Facebook, intitulada “Os Mirenses merecem a verdade”. Acrescentou que a 

publicação mereceu a sua atenção referindo que o dito documento propositadamente 

não revelava alguns dados já apresentados e discutidos em Assembleia anterior.---------- 

------ Finalizou a sua intervenção mencionando a gestão dos períodos de intervenção 

das diferentes bancadas que na presente reunião teriam excedido o tempo a que alguns 

teriam direito, não estando nesse aspeto, o PS a exercer o seu direito, enquanto maioria.- 



 
MUNICÍPIO DE MIRA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Ata da Sessão Ordinária de 28/02/2013 
Página 23 de 39 

 
 

------ António Alberto (PS) reportando-se ao temporal, dirigiu agradecimentos às 

pessoas que tinham intervindo, prestando auxílio, pelo trabalho desenvolvido por todos 

os que tiveram a responsabilidade de fazer limpezas, salientando ainda o facto de não 

ter havido danos pessoais ou materiais com maior relevância.-------------------------------- 

------ Prosseguiu mencionando, em jeito de resposta a Gabriel Pinho, que a máquina 

retroescavadora da Junta de Freguesia de Mira tinha andado na freguesia dos 

Carapelhos pelo menos um dia e uma noite a desocupar estradas. --------------------------- 

------ Quanto à reposição das placas, referiu ainda, que a Junta de Freguesia dos 

Carapelhos também poderia fazer esse trabalho, à semelhança do que tinha sido feito 

pela de Mira. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto à questão dos buracos, considerou haver situações em que seria 

necessário, se não mesmo urgente, intervir. ----------------------------------------------------- 

------ Reportando-se à gestão dos funcionários que efetuavam aquelas reparações, 

aconselhou um maior controlo nos tempos destinados a cada trabalho. --------------------- 

------ Pedro Nunes (PSD) referiu a necessidade de uma intervenção urgente numa 

passadeira existente perto da Praia do Poço da Cruz, bem como um buraco existente a 

norte da Capela, resultado da retirada de uma boca-de-incêndio. Terminou, 

mencionando o estado de degradação em que se encontrava a estrada Barra – Seixo. ----- 

------ O Vereador Saul Rico, respondeu ao Membro da Assembleia Pedro Nunes, 

garantindo intervenção na questão da passadeira da Praia do Poço da Cruz.---------------- 
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------ Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia dos Carapelhos, referiu várias 

intervenções feitas nessa localidade, bem como outras, já do seu conhecimento, que 

também careciam de intervenção. Lembrou, no entanto, a escassez de meios face a 

tantas necessidades. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Em relação ao trabalho dos funcionários, afirmou não ser com sua ordem que 

fariam qualquer trabalho em terrenos particulares. --------------------------------------------- 

------ O Vereador Miguel Grego começou por referir que apenas 7% da área do 

concelho seria gerida em exclusivo pela Câmara Municipal, sem intervenção de outras 

entidades, o que implicava que houvesse necessariamente bom entendimento entre as 

entidades, tendo apresentado, a título de exemplo, os casos da “Lota” e da “Pescanova”. 

------ Em resposta a Gabriel Pinho, lamentou o facto de a Agência Lusa ter apresentado 

de forma desvirtuada os números a que teve acesso por parte da Associação Nacional de 

Municípios. Mais esclareceu que em Mira, em virtude da intempérie de 19 de janeiro, se 

registaram prejuízos na ordem dos 116.00€, em “estradas, caminhos e limpezas”, dos 

quais apenas 6.000 € tinham sido gastos em limpeza e desobstrução de vias. Lamentou 

ainda o facto de a Agência Lusa ter publicado uma notícia com informações incorretas 

que, posteriormente, teria sido reproduzida por outros jornais. ------------------------------- 

------ Continuou informando que os gastos com reparações feitas nas IPSS iriam ser 

financiados pela Segurança Social.--------------------------------------------------------------- 
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------ Quanto ao Presidente da Junta de Freguesia de Mira, mencionou a sua 

colaboração, agradecendo, em nome do Executivo, o trabalho efetuado, pela reposição 

das placas e levantamento de cabos telefónicos.------------------------------------------------ 

------ Em resposta ao Membro da Assembleia Paulo Grego, apresentou os 

esclarecimentos seguintes: ------------------------------------------------------------------------ 

 Quanto ao posto da GNR da Praia de Mira, apesar do Executivo já ter solicitado 

reunião com o Sr. Ministro, não tinha sido possível, até à data, agendar. A este respeito 

mencionou ainda uma nota de imprensa que relatava a assinatura de protocolo para a 

recuperação do Posta da GNR da Praia da Tocha, fechado há mais de 12 anos, o que não 

compreendia, nem aceitava. ----------------------------------------------------------------------- 

 Quanto ao Tribunal, mencionou estarem a ser tomadas todas as medidas para que 

permanecesse em Mira. Mais informou, lamentando, que as regras tivessem sido 

novamente alteradas e que apenas contassem os processos que iriam ficar se o Tribunal 

fosse especializado. Nesse caso, continuariam a constar em média 232 processos, com 

base nos anos de 2010 a 2012 e que, se as contas fossem feitas com base nos anos 2011 

a 2013, o número médio de processos aumentaria. --------------------------------------------- 

------ Quanto à questão da Secção de Proximidade, o Executivo estaria disposto a 

discutir o assunto, mas considerava necessário ponderar a intervenção urgente nos 

telhados e outras reparações. O que o Executivo exigiria do Estado era que assumisse os 

custos com a construção, reconstrução ou aluguer de espaço para que essa Secção de 
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Proximidade pudesse existir, uma vez que o atual edifício onde se encontrava o Tribunal 

era propriedade da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------- 

 Quanto à escola dos Carapelhos, informou já ter havido reunião com a Junta de 

Freguesia, os pais e os professores, estando o assunto a ser resolvido. Mais esclareceu 

que o problema seria, por um lado, o financiamento, estando a Câmara Municipal 

disponível para investir 15%, como tinha investido noutros sítios; por outro, o 

necessário parecer que teria que ser dado pela Direção Regional de Educação do Centro 

ou pelo Ministério da Educação e Ciência.----------------------------------------------------- . 

------ Posto isto, foi assumido fazer uma obra pequena, investindo cerca de 30.000 € 

mais equipamento, avançando com caráter de urgência.--------------------------------------- 

------ Continuou, concordando haver discriminação por parte dos responsáveis que 

financiaram obras em escolas pequenas, como as escolas da Lagoa, Casal de S. Tomé e 

Lentisqueira, e que atualmente não estavam a financiar aquela escola. Naqueles casos 

também o parecer do Ministério tinha sido dado de forma excecional, que era o que se 

pretendia para a escola dos Carapelhos. --------------------------------------------------------- 

------ José Frade (PSD), em resposta ao Membro da Assembleia Paulo Grego, 

esclareceu que tinha bem presente a distinção entre Cidadão e Deputado. Referiu ter 

publicado na internet dados públicos, fornecidos pelo Executivo, e que não seria da sua 

competência classificá-los como verdades ou não. Essa seria competência do PS, 

repondo, caso necessário, a verdade, rebatendo números e afirmações. --------------------- 
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------ Paulo Grego (PS) contrapôs, mencionando que o local indicado para responder 

seria a própria Assembleia Municipal e não as redes sociais. --------------------------------- 

------ Seguidamente o Presidente da Mesa da Assembleia determinou que se passasse 

ao Período da “Ordem do Dia”.------------------------------------------------------------------- 

------ Registou-se a saída de Gabriel Pinho.----------------------------------------------------- 

------ PERÍODO DA “ORDEM DO DIA”---------------------------------------------------- 

------ PONTO UM: Apreciação do Relatório do Sr. Presidente da Câmara e situação 

financeira da Autarquia, nos termos da alínea e) do n.º 1, do art.º 53.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro;--- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Executivo. ------------- 

------ A Vereadora Sandra Pereira começou por dizer que era obrigação legal a 

apresentação, por parte do Executivo, de um Relatório das Atividades Desenvolvidas. 

Pese embora, nem sempre ter sido fácil elaborar um Relatório que respondesse aos 

anseios dos Membros da Assembleia, esperava terem-no conseguido. ---------------------- 

------ Reiterou e destacou a diminuição da dívida, o que refletia o esforço do Executivo 

Municipal no sentido de cumprir a legislação. -------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra aos Membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ José Garrucho (MAR) agradeceu a intervenção do Executivo, elogiando o 

trabalho dos serviços e do Executivo em trazer um Relatório com informação mais 
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organizada, respondendo às solicitados que naquele espaço tinham vindo a ser 

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

------ Passando à apreciação do Relatório, mencionou que, na secção relativa à Divisão 

de Obras, existiria menos detalhe, pelo que faltaria quantificar e especificar alguns 

pontos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A título de exemplo, referiu as secções do Relatório relativas à CPCJ, à Biblioteca 

e ao Museu, que estariam razoavelmente bem conseguidas, uma vez que havia 

quantificação das atividades. Continuou, referindo a importância dessa quantificação, 

para que a avaliação e fiscalização que a Assembleia Municipal deveria fazer da 

atividade do Executivo, pudesse ser efetivamente feita. Propôs ainda que pudesse ser 

feita uma comparação em período análogo a anos anteriores. -------------------------------- 

------ Referiu que, quer do ponto de vista das taxas de execução, quer do ponto de vista 

da eficácia da gestão do Executivo, nas áreas de intervenção que eram da sua 

competência, ainda seria cedo fazer uma avaliação. ------------------------------------------- 

------ Juan António Apolinário (PSD) mencionou haver evolução no Relatório, pese 

embora anuir com algumas observações de José Garrucho. No que respeita aos 

processos jurídicos que estariam a decorrer, referiu não haver informação.----------------- 

------ A título de exemplo, mencionou a parte do Relatório relativa à Secção de 

Recursos Humanos, onde eram elencadas algumas situações cuja informação, na 

prática, não teria grande relevância. Continuou, reportando-se a uma alusão feita à 

elaboração das atas da Assembleia Municipal, salientando o esforço feito pelos serviços. 
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------ Por se tratar do início do ano, considerou não fazer sentido falar em taxas de 

execução. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Continuou a sua intervenção alertando para a questão do Parque de Campismo, 

que tinha tido oportunidade de visitar com o Vereador Saul Rico, referindo a este 

respeito que havia necessidade de potenciar o investimento feito. --------------------------- 

------ Voltando à questão da apreciação do Relatório, reportando-se à página 25, alertou 

para uma discrepância entre valores apresentados no dia 30 de novembro e 31 de 

dezembro de 2012. Neste sentido verificar-se-ia uma variação positiva de 400 mil euros 

entre a primeira e a segunda datas. No entanto essa variação, em 31 de janeiro de 2013, 

seria já negativa, na mesma ordem de grandeza. Concluiu, insinuando ter havido 

manipulação dos números apresentados. -------------------------------------------------------- 

------ Terminou a sua intervenção, reportando-se à questão do acompanhamento das 

empreitadas, onde, segundo o próprio, na página 29, seria necessário especificar de que 

empreitadas se tratavam.--------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Executivo.-------------- 

------ O Vereador Miguel Grego minimizou as questões apresentadas em relação à 

Divisão de Obras Municipais.--------------------------------------------------------------------- 

------ Reportando-se à questão dos compromissos por pagar, explicou que se tratava dos 

Autos de Medição de final de ano, mês de dezembro, que eram apresentados em data 

posterior, altura em que uma obra importante teria que estar terminada, em grande parte, 

até 31 de dezembro: o saneamento do Casal de S. Tomé e Carromeu. A ETAR e outros 
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trabalhos tinham que estar terminados até 31 de dezembro, tendo vindo o auto à 

posteriori. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Continuou referindo que naquela altura havia terminado a certificação do Estádio 

Municipal e faltaria uma verba que ainda teria que ser lançada. O auto referir-se-ia 

apenas a obras concluídas até 31 de dezembro.------------------------------------------------- 

------ Mencionou ainda um hiato de tempo entre a elaboração do Relatório, a 19 de 

fevereiro, e o reporte de informação, a 28 de fevereiro. --------------------------------------- 

------ A assinatura de um protocolo de financiamento da escola da Praia foi também 

mencionada, o que também alteraria os números apresentados. ------------------------------ 

------ Quanto à questão da Divisão Jurídica, explicou que o entendimento tinha sido o 

de trazer assuntos diferentes, de forma rotativa, para que o Relatório não ficasse muito 

pesado com dados que não acrescentavam grande informação.------------------------------- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia dispôs que se desse continuidade à ordem 

de trabalhos, passando a palavra ao Executivo.------------------------------------------------- 

------ PONTO DOIS: Autorização, nos termos das alíneas i) e q) do n.º 2 do art.º 53.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, para concessão, mediante hasta pública, de espaços públicos para a 

instalação de estruturas destinadas à afixação de publicidade estática no concelho de 

Mira; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ A Vereadora Sandra Pereira começou a sua intervenção mencionando ser 

entendimento do Executivo a concessão de alguns espaços públicos para a instalação de 
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estruturas destinadas à fixação de publicidade estática no concelho. Essas estruturas 

seriam de dois tipos: umas mais pequenas, designados MUPIS (Mobiliário Urbano para 

Informação), e outras de grande formato, Outdoors. Continuou, afirmando que a 

Câmara salvaguardava que, nos MUPIS, uma das faces fosse para afixação de 

publicidade institucional do próprio Município e também de eventos de associações ou 

coletividades. Mais informou que iria haver mais preocupação quanto à localização dos 

próprios MUPIS, para que não causassem constrangimentos ao trânsito. ------------------- 

------ José Garrucho (MAR) congratulou-se com a autorização que a Assembleia iria 

dar ao Executivo, manifestando-se positivamente a favor de que houvesse mais hastas 

públicas de concessão de espaços de publicidade, para que a atividade económica se 

desenvolvesse, para ganho e benefício do concelho e da atividade económica local. ------ 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra aos Membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ José Frade (PSD) acrescentou que se tratavam de boas iniciativas que deveriam 

ser exploradas ao máximo em proveito do Município. No entanto mostrou reservas em 

relação a algumas localizações propostas.------------------------------------------------------- 

------ António Alberto (PS) alertou para a localização de alguns MUPIS, que 

eventualmente pudessem perturbar a visibilidade aos utilizadores da via pública. --------- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia anuiu, lembrando também um cuidado 

especial atendendo às necessidades de invisuais e outros transeuntes que teriam que sair 

do passeio para passar por alguns MUPIS. ------------------------------------------------------ 
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------ José Frade (PSD) relembrou uma questão, já por si apresentada anteriormente, 

em relação a uma falta de sinalização junto ao Caffé Del Atlantic. Mais recordou que na 

altura lhe fora dito que estaria a ser feito um estudo para modificação do trânsito 

naquela área, o que até à presente data não tinha tido qualquer desenvolvimento. --------- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia colocou à votação o ponto em apreciação, 

designadamente autorização, nos termos das alíneas i) e q) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

para concessão, mediante hasta pública, de espaços públicos para a instalação de 

estruturas destinadas à afixação de publicidade estática no concelho de Mira, tendo sido 

aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 

------ De registar o facto de Gabriel Pinho não ter votado por estar ausente da sala 

naquele momento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO TRÊS: Aceitação e declaração de interesse público municipal do 

equipamento “Centro Social Polivalente de Carapelhos e Corticeiro de Baixo”, em 

cumprimento do art.º 41.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Mira; --- 

------ A Vereadora Sandra Pereira mencionou que Associação de Solidariedade 

Social de Carapelhos e Corticeiro de Baixo procurava ampliar as suas valências, pelo 

que iria executar uma ampliação ao edifício já existente. Dada a classificação do solo no 

espaço onde se encontrava a edificação, ao abrigo do Regulamento do PDM de Mira, 

seria necessária a Declaração de Interesse Público Municipal. Nesse sentido, e após 

análise, urbanística e social, às presentes ofertas em termos de equipamentos sociais, 
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entendeu o Executivo ser de propor à Assembleia Municipal a aprovação daquele 

pedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu ao Executivo, passando a 

palavra aos Membros da Assembleia.------------------------------------------------------------ 

------ José Garrucho (MAR) congratulou-se com a nova valência, Lar de Idosos, do 

Centro Social Polivalente de Carapelhos e Corticeiro de Baixo, por considerar 

importante dar resposta aos idosos e às suas famílias. Nesse sentido, considerou 

igualmente importante que as IPSS tivessem o apoio e o reconhecimento merecido.------ 

------ Registou-se o regresso de Gabriel Pinho.------------------------------------------------- 

------ Juan António Apolinário (PSD) referiu o ofício que tinha dado origem àquele 

pedido de Declaração de Interesse Público, datado de 24 de maio de 2012, e que apenas 

após um segundo ofício, datado de dezembro de 2012, é que tinha sido dado 

conhecimento e o processo pôde avançar. ------------------------------------------------------- 

------ Calisto Coquim (PS) começou por congratular a Associação dos Carapelhos pela 

obra que iria realizar, lançando um repto ao Executivo para que outras instituições 

pudessem também ter acesso a essa Declaração de Interesse Público Municipal. ---------- 

------ Referiu a necessidade de obtenção de licença de utilização para o Centro de Dia 

da Associação de Solidariedade Social do Seixo, o que estaria a ser um processo 

complexo. Continuou, lembrando que o edifício fora construído há vinte anos e, para 

responder a exigências atuais, seriam obrigados a fazer obras avultadas. Face à 
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complexidade, morosidade e custos associados aos referidos procedimentos, mencionou 

que essa situação poderia ser minimizada se prevista pelo Executivo.----------------------- 

------ O Vereador Miguel Grego começou por esclarecer, respondendo a Calisto 

Coquim, que o que estava em apreciação, não era a Declaração de Interesse Público 

com vista a qualquer um daqueles fins, apoios ou isenções. Os procedimentos a que este 

se referia eram obrigatórios por Lei, nomeadamente pelo Regime Jurídico das 

Edificações e Urbanizações. A questão é que a lei obrigava a um conjunto de 

procedimentos não contemplando exceções para o caso das IPSS.--------------------------- 

------ Nesse sentido, o que a Câmara Municipal de Mira poderia fazer, aquando da 

revisão do Regulamento de Taxas e Licenças e no Regulamento de Águas e 

Saneamento, seria propor, para que naquela Assembleia fossem aprovadas, tarifas 

mínimas para as IPSS, não podendo ir mais além, por imperativos legais.------------------ 

------ Continuou, afirmando que a Declaração de Interesse Público Municipal permitiria 

que a Associação, estando em espaço de ocupação condicionada, pudesse aumentar o 

índice construtivo, não se encontrando prevista qualquer outra regalia. --------------------- 

------ A título de exemplo, referiu a CERCI e o Lar de Idosos do Seixo, os quais não 

precisavam da referida declaração, uma vez que o terreno onde se encontravam 

instalados era espaço urbano. --------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia passou à votação do ponto em análise, 

tendo a Declaração de Interesse Público Municipal do equipamento Centro Social 
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Polivalente de Carapelhos e Corticeiro de Baixo sido aprovada por maioria, com uma 

abstenção de Carlos Milheirão. ------------------------------------------------------------------- 

------ Na presente deliberação não interveio o sr. Gabriel Pinho, em cumprimento do 

disposto no n.º 6 do art.º 90.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na atual redação, 

conjugado com as disposições do art.º 44.º do Código do Procedimento Administrativo, 

por ser Presidente da referida Associação. ------------------------------------------------------ 

------ Carlos Milheirão (PS) explicou, a título de Declaração de Voto, que se absteve 

por não concordar com lares de idosos.---------------------------------------------------------- 

------ PONTO QUATRO: Candidatura ao Sistema de Apoio à Modernização 

Administrativa (SAMA) – Aviso n.1/SAMA/2012 – reconhecimento do caráter 

estratégico e prioritário. ------------------------------------------------------------------------- 

------ A Vereadora Sandra Pereira começou por mencionar que era entendimento do 

Executivo apresentar aquela candidatura ao Sistema de Apoio à Modernização 

Administrativa e, sendo um projeto plurianual, seria necessária a aprovação por parte da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ José Garrucho (MAR) congratulou-se com a simplificação de processos no 

Município, considerando que tudo o que facilitasse a acessibilidade dos cidadãos aos 

serviços era imperioso. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ José Frade (PSD) congratulou-se igualmente com a candidatura, apontando, no 

entanto, uma imprecisão nos documentos anexados à convocatória para a reunião. ------- 
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------ O Vereador Miguel Grego anuiu com a existência de um lapso e explicou que 

quando tinham partido para a candidatura o fizeram com dois pressupostos. O primeiro 

deles foi o financiamento ser feito a 100%, explicando que a taxa de financiamento 

comunitária era de 85%, mas permitia imputar custos com recursos humanos internos 

até 20%. O segundo pressuposto, foi o de não haver nenhum encargo acessório, se a 

candidatura não fosse aprovada, o que foi conseguido com a empresa que prestava 

assessoria, a “Qualitividade”, ou seja, todos os encargos para com a empresa, teriam 

que ser integrados na candidatura e só seriam pagos no caso daquela candidatura ser 

financiada.------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Mesa da Assembleia passou à votação do ponto em apreciação, 

candidatura ao Sistema de Apoio à Modernização Administrativa, tendo sido aprovado 

por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO CINCO: Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) – intenção 

de desistência de candidatura. ------------------------------------------------------------------ 

------ A Vereadora Sandra Pereira explicou que era do conhecimento de todos os 

presentes, que o Municipio de Mira tinha feito uma candidatura ao Programa de Apoio à 

Economia Local, tendo sido aprovado na Assembleia Municipal. Aquela candidatura 

tinha o valor de 1.403.777,87€ e se destinava ao pagamento de dívidas do Município 

vencidas há mais de 90 dias, à data de 31 de março, e que estivessem registadas no 

Sistema Integrado de Informação da Administração Local. A dada altura, o Tribunal de 

Contas, a Direção Geral das Autarquias Locais e a Direcção Geral do Tesouro e 
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Finanças só consideravam elegíveis as dívidas vencidas há mais de 90 dias, à data de 31 

de março, mas que não tivessem sido pagas. Para além disso, ficariam também 

excluídos os montantes financeiros relativos a processos judiciais, o que implicava uma 

redução no valor elegível para cerca de 180.000€. Analisada aquela situação, não se 

mostrava uma solução muito vantajosa para o Município, pelo que se propôs a 

desistência da referida candidatura. -------------------------------------------------------------- 

------ José Garrucho (MAR) anuiu, nada tendo a opor. -------------------------------------- 

------ Juan António Apolinário (PSD) salientou o facto de haver uma redução das 

dívidas elegíveis a 90 dias, mas o financiamento continuaria a ser necessário, pelo que 

gostaria de saber se o Estado disponibilizou verbas. ------------------------------------------- 

------ Paulo Grego (PS) registou com agrado o facto de não ser necessário aumentar o 

endividamento do Município. --------------------------------------------------------------------- 

------ O Vereador Miguel Grego anuiu e louvou o facto do Estado ter feito a necessária 

transferência de verbas, cerca de 670.000€, já só ficando em falta cerca de 900.000€. ---- 

------ Quanto às questões em Tribunal, referiu a empresa “Construções Júlio Lopes, 

S.A.”, relativamente à Variante Sul. Mais informou que se tratava de uma questão de 

acerto de contas em que a empresa entendiam haver direito a um pagamento por 

trabalhos prestados, o que não era reconhecido pela Câmara. Referiu ainda um pequeno 

fornecedor, “Vítor M.C. Antunes, Lda.”, relacionado com a realização da casa das 

máquinas no Parque de Campismo. -------------------------------------------------------------- 
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------ Continuou, mencionando que considerava aquele um bom programa que o Estado 

havia lançado. No entanto, a Secretaria de Estado das Autarquias Locais, não o teria 

trabalhado devidamente com outras entidades, nomeadamente com a Direção Geral das 

Autarquias Locais e com o Tribunal de Contas, o que se tem vindo a verificar pelos 

repetidos pedidos de esclarecimentos, entravando o processo.-------------------------------- 

------ Juan António Apolinário (PSD) questionou, a respeito da dívida de 

“Construções Júlio Lopes, S.A.”, se, havendo um processo judicial, não poderia ter sido 

utilizado o montante no processo de candidatura. ---------------------------------------------- 

------ O Vereador Miguel Grego esclareceu que poderia ter sido utilizado e ficaria a 

verba consignada para a resolução do processo judicial. No entanto, isso seria entendido 

pelo Tribunal como um reconhecimento da existência da pretensa dívida, o que não era 

favorável ao Município. --------------------------------------------------------------------------- 

------ Juan António Apolinário (PSD) agradeceu o esclarecimento, e o 

reconhecimento de que foi paga uma dívida pelo Governo.----------------------------------- 

------ O Vereador Miguel Grego esclareceu que existia um problema mais grave. 

Tendo sido a Variante financiada pelo III QCA, dado tratar-se de uma obra feita no 

âmbito do protocolo da “Pescanova”, faltava ainda receber cerca de 375.000€ que não 

seriam pagos enquanto não estivesse resolvida a questão em Tribunal, uma vez que não 

existia ainda auto final, por conseguinte, não havia fatura, nem transferência de verbas. - 
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------ O Presidente da Mesa da Assembleia colocou o ponto em apreciação à votação, 

desistência da candidatura ao Programa de Apoio à Economia Local, tendo sido 

aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------- 

------ Terminada a ordem de trabalhos da sessão, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação da ata em minuta, sendo a mesma 

aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------- 

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

------ E não havendo mais nada a tratar, pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal foi declarada encerrada a sessão, sendo dezassete horas e trinta e cinco 

minutos, da qual para constar, se lavrou a presente ata, em que as respetivas 

deliberações foram todas tomadas conforme se refere no texto e aprovadas em minuta, 

assinada no final da reunião, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do art.º 

92.º da Lei n.º 169/99, de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

_________________________________________ 

(Fernando de Jesus Regateiro, Prof. Doutor)  

O 1º. Secretário,  

__________________________________________ 
(Calisto de Oliveira Coquim, Engº.)  

O 2º. Secretário, 

__________________________________________ 

(Vera Lúcia de Jesus Manco, Dr.ª) 


