MUNICÍPIO DE MIRA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ATA N.º 2/2013
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRA,
REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL
DE 2013: ------------------------------------------------

----- Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, nesta Vila de
Mira, na sala de reuniões dos Órgãos da Autarquia, edifício dos Paços do Concelho,
reuniu a Assembleia Municipal de Mira, em sessão ordinária, sob a presidência do
Exmo. Sr. Prof. Doutor Fernando de Jesus Regateiro secretariado pelo Sr. Eng.º Calisto
de Oliveira Coquim 1º. Secretário e D. Sara Raquel Fresco, 2ª. Secretária. --------------------- Estiveram, igualmente, presentes os Membros da Assembleia Exmos. Srs. Prof.
Manuel José Sousa Santos Frade, Dr. Juan António Figueiredo Apolinário, Enfermeira
Maria Leonor C. Reigota T. Borralho, Dr. Paulo Jorge dos Santos Grego, Dr. José
Carlos Baptista Garrucho, Sr. Narciso Patrão António, Dr.ª Maria da Conceição
Oliveira, Drª. Vera Lúcia de Jesus Manco, Sr. Pedro Nunes, Sr. Carlos Jorge Santos
Nora, Sr. Ricardo Jorge Mendes da Costa, Dr.ª Zélia Domingues Morais, Dr. José
Manuel Fernandes Balugas, Professora Maria Fernanda Costa Baptista, Sr. João Maria
Nogueira, Sr. Pedro Jorge Morais Laranjeiro, Sr. António Cardoso Alberto, Sr. Carlos
Alberto dos Santos Milheirão e Sr. Gabriel Pinho. ------------------------------------------------- Registaram-se as seguintes faltas: Carlos Manuel Brites Monteiro, Dr.ª Ana Maria
Barreto Dias e Albano da Rocha Lourenço.-----------------------------------------------------
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----- HORA DE ABERTURA: Eram dezassete horas e trinta minutos quando foi
declarada aberta a sessão, tendo sido verificadas as presenças e as ausências
anteriormente referidas.--------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Sr. Presidente da Mesa colocou à votação as atas de 30 de abril de
2012 e 19 de novembro de 2012. ---------------------------------------------------------------------José Frade (PSD) solicitou um ponto prévio à Mesa e, reportando-se à ata de
junho de 2012, disse que, tendo sido confirmado através da audição da gravação, que
havia intervenções que não constavam no texto da referida ata, solicitou que fossem
transcritas para a mesmas a intervenção escrita do Sr. Gabriel Pinho, as respostas dadas
pelo Executivo e Mesa da Assembleia e, então, a ata ficaria aprovada sem qualquer
reservas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Mesa usou da palavra e disse que a ata de junho de 2012 se
encontrava já aprovada. Fez um breve esclarecimento e apelar à compreensão de todos,
relativamente ao atraso ultimamente verificado no que toca à elaboração das atas das
sessões do Órgão Deliberativo, o qual se justificava, por um lado, pela dificuldade de
elaboração dos respetivos textos, dada a sua extensão e a exigência manifestada pelos
membros da Assembleia Municipal no sentido de ser expresso em ata uma transcrição,
quase “ipsis verbis” de todas as intervenções gravadas, muitas delas sem sentido sequer,
ininteligíveis para serem transcritas e, por outro, por falta de recursos humanos e grande
sobrecarga de trabalho dos recursos existentes, sobretudo dos recursos afetos à
Assembleia Municipal, coisa que já tinha feito sentir, por mais que uma vez, ao
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Executivo Municipal, a quem cabia tomar providências para munir o Órgão
Deliberativo de recursos suficientes para a prossecução dos seus objetivos. Mais disse
que não era viável pedir aos serviços responsáveis que fizessem a transcrição completa
das intervenções, porquanto eram proferidas frases mal construídas, sem sujeito,
predicado ou complemento direto e era muito difícil conseguir fazer-se um resumo de
certas intervenções e sintetizar ideias para caberem decentemente no texto. Por outro
lado, disse, era importante que se dissesse ali qual a finalidade que se pretendia atingir
com a “guerrilha” que estava a ser feita em torno das atas, pois ele não conseguia
vislumbrar qual era o objetivo. Mais realçou que quem estava a fazer as atas estava a
dar o seu melhor, não queria favorecer ou prejudicar ninguém e devia ser respeitado.
Por último disse que melhor seria que cada um, após cada intervenção, entregasse à
Mesa um papel escrito, contendo o texto que seria depois vertido em ata. ----------------------Relativamente ao facto do Sr. Presidente da Mesa ter referido que a ata de junho de
2012 se encontrava aprovada, o Prof. José Frade insistiu que tinha sido ouvida a
gravação, que tinha sido confirmado que a ata não era explícita e que tinha havido
algumas omissões. Mais disse que, se o Sr. Presidente da Mesa assim quisesse, iria
apresentar posteriormente uma proposta relativamente ao texto que pretendia que fosse
vertido na ata, no concernente à intervenção do Sr. Gabriel Pinho e respostas dadas pelo
Sr. Vice-Presidente, Dr. Manuel Martins e ainda do Presidente da Mesa da Assembleia.-----Seguiram-se várias intervenções, designadamente dos senhores José Balugas, José
Frade, Juan António, José Garrucho, Paulo Grego e Gabriel Pinho, todos eles opinando
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relativamente à forma de elaboração das atas, à transcrição integral das intervenções
ocorridas, à transcrição dos textos entregues na Mesa, etc.----------------------------------------A Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Drª. Carmen, fez também uma
intervenção no sentido de esclarecer o funcionamento dos serviços, designadamente no
tocante à elaboração das atas e das dificuldades sentidas pelos funcionários, para
fazerem um trabalho bem feito e a contento de todos. Ressaltou também a dificuldade
acrescida para o Técnico de Metrologia que estava atualmente a dar apoio à Divisão na
elaboração deste trabalho e apelou à compreensão de todos, no sentido de que deveria
ser tida em consideração a falta de experiência do funcionário, pese embora o mesmo
estivesse a empenhar-se e a dedicar um esforço tremendo à execução de tal tarefa. ----------O Sr. Presidente da Mesa, para finalizar, sugeriu à bancada do Partido Social
Democrata que fizesse, novamente, a audição da gravação e que, na próxima sessão da
Assembleia, ali apresentasse um texto escrito daquilo que pretendia ver contido na
referida ata de junho de 2012.-------------------------------------------------------------------------Também relativamente à ata de 30 de abril de 2012, o Prof. José Frade disse que
iriam ouvir a respetiva gravação e, posteriormente, apresentariam ali, na próxima
sessão, uma proposta de alteração à mesma. -------------------------------------------------------Por fim, a ata da sessão realizada em 30 de abril de 2012, foi posta à votação e
aprovada por maioria, com os votos a favor do Partido Socialista e as abstenções do
elementos do Partido Social Democrata, da Drª. Vera Manco (esta do Partido Socialista)
e do Dr. José Garrucho, do Movimento Autárquico de Renovação. ------------------------Acta da Sessão Ordinária de 29/04/2013
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-----O Prof. José Frade justificou a posição de abstenção pelos motivos atrás referidos e,
do mesmo passo, solicitou autorização para poder ouvir a gravação, ao que o Sr.
Presidente da Mesa assentiu. --------------------------------------------------------------------------A Drª. Vera justificou a sua abstenção, pelo facto de não ter estado presente na
sessão. O Dr. José Garrucho esclareceu que a sua abstenção também se justificava pelo
facto dos elementos do MAR, que estiveram presentes na referida sessão, não fazerem
agora parte do Órgão Deliberativo.-------------------------------------------------------------------Seguiu-se a votação da ata de 19 de novembro de 2012, a qual foi aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO DE “ANTES ORDEM DO DIA”: --------------------------------------------Neste espaço da reunião verificaram-se intervenções de vários elementos da
Assembleia Municipal, designadamente José Garrucho (MAR), que aludiu à
realização das Jornadas Autárquicas e agradeceu a presença de alguns convidados que
tinham estado presentes. Falou também dos danos causados pelo temporal de janeiro
último, com realce para o telhado da Escola Básica de Mira o que estava a comprometer
o normal funcionamento sobretudo da biblioteca e ainda à atribuição de subsídios às
associações concelhias, designadamente o porquê da mesma, uma vez que já não ocorria
há cerca de 3 anos, verificando-se agora, em ano de eleições, se os respetivos planos de
atividades estavam protocolados com a autarquia e se a Câmara estava a pensar pagar as
verbas antes ou depois das eleições autárquicas. -----------------------------------------------
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-----José Frade (PSD) falou relativamente à AIBAP, querendo saber o ponto da
situação da Associação, assim como relativamente à vedação de um lote de terreno
camarário na Zona Industrial, ao concurso para preenchimento de 5 vagas, ali aprovado
anteriormente, ao estacionamento junto ao Campo de Futebol do Touring, a precisar de
intervenção urgente, à rotunda na entrada dos Leitões, a carecer de restauro da madeira
e à necessidade de limpeza do busto a Mário Maduro, que se encontrava em estado
degradado. Perguntou ainda se existia algum plano de recuperação das estradas
municipais, algumas delas bastante degradadas na sequência do temporal de janeiro e
também resultado de algumas obras de saneamento.-----------------------------------------------Zélia Morais (PS) alertou para a necessidade de conclusão das obras de
saneamento em Carromeu, cujas vias estavam muito danificadas, com enormes rasgos
provocados pela execução da empreitada, bem como para a necessidade de ser efetuado
o alcatroamento na Rua do Salgueiro, cujo piso se encontrava em estado lastimável. ---------O Sr. Presidente da Câmara, Dr. João Reigota interveio para dar resposta às
intervenções anteriores, tendo começado por justificar o atraso na conclusão das obras
de saneamento em Carromeu com o estado atual de paralisação total da economia do
País, com empresas todos os dias a chegar à situação de falência. Disse que a Câmara
Municipal tinha rescindido o contrato com a empresa adjudicatária da empreitada e iria
tomar posse da obra. -----------------------------------------------------------------------------------Respondeu também às questões relativamente à necessidade de limpeza do busto a
Mário Maduro, afirmando que havia muita dificuldade em ter as coisas como se queria,
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dadas as terríveis dificuldades que se atravessavam, no entanto a questão era pertinente,
Mário Maduro tinha sido uma figura de destaque para o concelho de Mira e iria ser feito
um esforço para melhorar aquele espaço.------------------------------------------------------------Relativamente às estradas municipais, disse que as mesmas, no geral, até estavam
boas, embora com alguns troços danificados, as condições climatéricas também não
tinham sido favoráveis e tinha já sido lançada uma empreitada para fazer a recuperação
de algumas.----------------------------------------------------------------------------------------------Reportou-se, depois a um comunicado do PSD, a propósito de um esclarecimento
do Presidente da Câmara, publicado recentemente, com a intenção de informar os
Munícipes sobre o estado das estradas do concelho, comunicado esse que falava, entre
outras coisas, também do estado das estradas do concelho, contendo certas afirmações
em tom gozoso. Leu o comunicado e disse que, por coincidência, o mesmo estava na
linha de uma carta anónima que, há poucos dias, tinha circulado em Mira e que falava
sobre o seu filho, com o título “O Principezinho”. Disse que, com tais atitudes, já se
tinha passado do combate político para o campo da ofensa e começava a ter alguma
dificuldade em suportar o insulto. --------------------------------------------------------------------José Garrucho (MAR) interveio para dizer que ninguém tinha ficado esclarecido e
que mais importante seria que na Assembleia Municipal se fizesse o trabalho que
competia à Assembleia Municipal e que certamente também iria haver tempo para o
“jogo político”. -------------------------------------------------------------------------------------
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-----Juan António (PSD) disse que estava de acordo com as palavras do Dr. José
Garrucho, que a Assembleia deveria tratar dos assuntos da sua competência e sugeriu a
realização de uma sessão temática, sobre a Praia de Mira, o presente e o futuro. Criticou
a afixação de cartazes do PS nos outdoors, promovendo a candidatura do Dr. João
Reigota e chamou a atenção para promessas eleitorais que não tinham sido cumpridas,
designadamente no tocante à Praia de Mira. --------------------------------------------------------Fernanda Baptista (PS) questionou de quem era a responsabilidade da reparação
dos danos causados pelo temporal na Escola Básica de Mira, mormente no Bloco B, se
da Câmara Municipal ou da DREC, uma vez que a degradação era muito acentuada e a
intervenção tardava. ------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador Miguel Grego que deu resposta sucinta e
objetiva às intervenções anteriores: AIBAP: a Assembleia-Geral tinha até final do mês
de junho para apresentar a insolvência; vedação de lote da zona industrial: o assunto
estava em análise pelos serviços e, salvo pequenos pormenores, o promotor não estava a
desrespeitar o acordado com a Câmara Municipal, do mesmo modo que o prazo da
autorização dada estava prestes a terminar e no futuro far-se-ia como melhor fosse
entendido pelo Executivo; procedimentos concursais: estavam a decorrer normalmente,
com a fase de análise curricular, seguindo-se a entrevista de seleção; estacionamento
junto ao Campo do Touring: lembrou o projeto que estava pensado para o local, com
instalação de parquímetros, que tinham sido vandalizados e destruídos, estando
previstas duas intervenções inseridas no “Programa Polis”, convindo também não
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esquecer que aquela era área inserida na REN e no POOC, este em fase de alteração, até
porque não era permitida a impermeabilização do terreno; plano de recuperação das
estradas municipais: lamentavelmente, o Governo não tinha decretado estado de
calamidade pública ou quaisquer medidas de apoio para fazer face aos estragos
provocados pelo temporal, pelo que era difícil à Câmara Municipal acudir a tudo, uma
vez que não havia quaisquer verbas a fundo perdido, ou isentas de juros para execução
das reparações; estragos no edifício da Escola Básica: disse que não havia nenhum
apoio por parte do Ministério da Educação, a Câmara tinha feito uma intervenção a
expensas suas e com o empenho dos trabalhadores do Município, mas as condições
climatéricas não ajudavam, uma vez que poucos dias tinha havido sem chover; que,
tinha já sido ponderado, por diversas vezes, extinguir o protocolo vigente com o
Ministério da Educação e só não se tinha avançado para essa hipótese porque a Câmara
Municipal entendia que a Educação em Mira iria ficar altamente prejudicada, por isso a
Câmara Municipal iria continuar, não sabia até quando, a fazer um esforço enorme para
continuar a assegurar uma boa oferta na área da Educação no concelho de Mira.
Reportou-se ainda à necessidade de intervenção na Escola de Carapelhos que iria
também ser feita a expensas da Câmara Municipal, sem qualquer apoio da DREC. -----------Gabriel Pinho (PSD), fez um agradecimento às entidades presentes (Presidente da
Câmara, Vereadores, Presidente e membros da Assembleia Municipal) na homenagem
aos defensores da Freguesia de Carapelhos, levada a efeito no passado sábado. -----------
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-----Questionou relativamente à veracidade da falta de licença de habitabilidade do
edifício da Casa da Música e ao facto da energia elétrica estar a ser fornecida a partir
dos antigos armazéns do Município. -----------------------------------------------------------------Ricardo Costa (PSD) apelidou de tempo inutilmente gasto com a apreciação do
comunicado do PSD, ao invés de poder ter sido utilizado com resposta às diversas
questões ali postas pelos elementos da Assembleia Municipal.-----------------------------------Falou da falta de limpeza total, designadamente no circuito pedonal, das árvores
derrubadas aquando do temporal, volvidos que estavam já 3 meses, estando a deixar de
ser feitos alguns estágios em Mira, por falta de condições. Aludiu à preparação da época
balnear e perguntou se estava prevista alguma intervenção para tornar a Praia de Mira
mais atrativa para o turismo e, relativamente aos comunicados, disse que gostaria, isso
sim, de ver um comunicado do Sr. Presidente da Câmara a abordar os problemas do
concelho e a apresentar soluções. Mais quis saber o custo para o Município, da
publicitação do comunicado do Sr. Presidente da Câmara, assim como também o uso da
viatura da Câmara Municipal que era utilizada pelo Sr. Presidente da Câmara para uso
pessoal. Quanto à empreitada de saneamento em Carromeu, afirmou que tinha
informações fidedignas de que a empresa não tinha entrado em falência. -----------------------Carlos Nora (PS) solicitou informação relativamente ao ponto da situação do
“Programa Polis”. --------------------------------------------------------------------------------------Aproveitou também para dar conhecimento da eleição de um conterrâneo, Sr.
Américo Páscoa, Presidente da “APEE MIRA - Agrupamento Escolas de Mira”, como
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Secretário do Conselho Executivo da CONFAP - Confederação Nacional das
Associações de Pais, situação que disse ser digna de realce. --------------------------------------António Cardoso Alberto, Presidente da Junta de Freguesia de Mira, interveio
e referiu que a pista pedonal, apesar dos estragos causados pelo mau tempo,
presentemente, já se encontrava transitável. Quis também saber qual o destino que iria
ser dado aos cepos das árvores que dali já tinham sido retiradas.---------------------------------Seguidamente, o Sr. Presidente da Câmara, usou da palavra e respondeu às
intervenções anteriores.--------------------------------------------------------------------------------Também o Sr. Vereador Dr. Miguel, deu alguns esclarecimentos relativamente a
atribuição de subsídios ordinários às associações concelhias, todos eles pautados por
princípios de rigor e transparência.-------------------------------------------------------------------Prestou também esclarecimentos relativamente à retirada dos cepos e respondeu à
questão posta pelo sr. Ricardo Costa sobre o comunicado do Sr. Presidente da Câmara,
informando que a distribuição e replicação do mesmo tinha custado oitocentos euros,
verba esta paga pela Câmara Municipal. Também sobre a Casa da Música, informou
que a obra não carecia de licenciamento, por ser Municipal e que, fruto da mudança de
legislação, toda a parte elétrica e de canalização tinha que ser modificada, o que estava
já a ser tratado, dando relevo também ao facto de ter sido celebrado um contrato de
comodato para utilização do edifício. ----------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, reportando-se à questão ali colocada
sobre a utilização da viatura do Município para uso pessoal do Sr. Presidente da
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Câmara, aconselhou todos a lerem atentamente a legislação vigente sobre a matéria,
uma vez que grassava uma verdadeira psicose relativamente à utilização de coisas
públicas, como era o caso do cartão de crédito, das viaturas e do telefone quando, na
verdade, esses eram direitos que estavam definidos por Lei, estando legislado o seu uso,
obviamente, mediante o cumprimento de regras, pelo que era perfeitamente legal o uso
de viatura pelo Sr. Presidente da Câmara, não devendo isso ser considerado como uma
mordomia, pelo contrário, o Sr. Presidente da Câmara, estava ao serviço 24 horas por
dia e podia até, se assim o entendesse, ter motorista. ----------------------------------------------- PERÍODO DA “ORDEM DO DIA”: -------------------------------------------------------Neste período, não esteve presente o Sr. Presidente da Câmara, sendo o Executivo
Municipal representado pelo Sr. Vereador Miguel Grego. ----------------------------------------- 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 53º. da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
janeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------A explanação do tema foi feita pelo Sr. Vereador Miguel Grego que salientou
algumas alterações feitas ao documento, na tentativa de ir ao encontro das solicitações e
diretrizes dadas pela Assembleia.---------------------------------------------------------------------Quanto à situação financeira, disse que traduzia o continuar do esforço feito no ano
anterior e em termos de execução, que se reportava a cerca de um trimestre, era visível o
esforço de redução substancial dos pagamentos em atraso. ----------------------------------Acta da Sessão Ordinária de 29/04/2013
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-----José Garrucho (MAR) interveio para dizer que no período de cerca de três meses
a que se reporta o relatório, não tinham sido visíveis no terreno quaisquer obras,
atividades que pudessem dar uma ideia de como o Executivo tinha uma estratégia para
retirar o concelho das dificuldades em que se encontrava. ----------------------------------------Reportou-se ao comunicado do Sr. Presidente e criticou o facto do documento não
ter qualquer data. ---------------------------------------------------------------------------------------Salientou a baixa taxa de execução nas rubricas sociais, embora compreendesse que
os primeiros meses do ano eram os que correspondiam a menor atividade económica,
mas seria importante que o Executivo apresentasse uma estratégia para inverter o estado
das coisas e iniciativas de desenvolvimento. --------------------------------------------------------José Frade (PSD) perguntou o que tinha contribuído para o aumento de 500 mil
euros de compromissos por pagar e quis ainda saber relativamente ao projeto de
construção do mini-mercado e bar do Parque de Campismo da Praia de Mira, ao
quiosque da Praia de Mira, às obras na Escolas de Carapelhos e ao abastecimento de
água e esgotos da Presa, projetos que já existiam no papel, pelo que gostaria de saber
quais as perspetivas relativamente à sua execução.-------------------------------------------------Carlos Nora (PS) salientou a redução da dívida a curto prazo e a longo prazo,
assim como dos pagamentos em atraso. -------------------------------------------------------------O Vereador Dr. Miguel, explicou que o relatório era um descritivo daquilo que era
feito, era elaborado pelos serviços e não deveria ser visto como um documento político.
Afirmou que, apesar de ser verdade que existiam alguns constrangimentos legais
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impostos pela Lei dos Compromissos, a Câmara tinha ido muito mais além, com o
objetivo de corrigir o desequilíbrio financeiro que existia. ----------------------------------------Quanto aos projetos que aguardavam execução disse, por exemplo, que a
intervenção na localidade da Presa, seria levada a cabo num consórcio entre a Comissão
de Festas da Presa e a União Desportiva da Presa que tinham solicitado à Câmara
Municipal a elaboração do projeto e algum financiamento para a execução da obra.
Sobre o mini-mercado e bar do Parque de Campismo, disse que a Câmara não podia
avançar sem haver financiamento e estava a tratar-se dessa questão, em termos de
financiamentos, do mesmo passo que se esperava que o projeto estivesse concluído,
assim como os projetos das especialidades. Falou também na intenção do Município de
transformar o Campo de Tiro num Centro de Alto Rendimento Desportivo (CAR).------------ PONTO DOIS: Apreciação e votação, nos termos do previsto na alínea c), do
nº. 2, do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei nº. 5A/2002, de 11 de janeiro, dos documentos de prestação de contas do ano de 2012 e
apreciação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do
ano de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Dr. Miguel Grego disse que já se sabia de antemão qual o sentido de
voto das bancadas, uma vez que não seria, certamente, diferente da posição assumida
pelos Vereadores no Executivo, exceção feita para a bancada do MAR, uma vez que não
tinha representação na Câmara Municipal. ------------------------------------------------------
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-----Afirmou que aquele era um relatório de gestão que o Executivo Municipal tinha
orgulho em apresentar, embora fosse compreensível que, no ano presente, se procurasse
arranjar todos os argumentos para não dar valor àquilo que tinha valor. ------------------------Verificaram-se, de seguida, intervenções dos elementos da Assembleia Municipal,
José Garrucho, José Frade, Juan António e Carlos Nora.------------------------------------------José Garrucho (MAR) reportou-se às despesas correntes para dizer que as
mesmas constituíam cerca de três quartos da realidade financeira da gestão da Câmara
Municipal, pelo que existia um verdadeiro atrofio económico na gestão, restando uma
percentagem pequena para aquilo que deveria ser destinado a alavancar o
desenvolvimento do concelho. Mais disse que, tecnicamente, o relatório estava correto e
nada tinha a opor, todavia não reconhecia as melhores opções naquela gestão. ----------------José Frade (PSD) interveio e disse que era ótimo para o Município que tivesse
havido um decréscimo nas despesas, mas isso apenas constituía um dever do Executivo.
Referiu-se à receita do Parque de Campismo e à falta de receita para cobrir a despesa,
designadamente no tocante às Unidades Complementares de Alojamento, quando tinha
sido criada a expetativa de que a receita gerada pela sua ocupação fosse muito superior
e suficiente para pagar o investimento. --------------------------------------------------------------Relativamente ao documento em si, fez alguns reparos de pormenor, no sentido de
serem corrigidas algumas imprecisões. Lembrou alguma contestação feita pelo PSD
aquando da aprovação do orçamento, relativamente a algumas previsões que, de
antemão, sabiam que não seria possível concretizar, o que agora se tinha confirmado
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com o relatório em apreço, confirmando-se mais um ano perdido no desenvolvimento
de Mira, pois não bastava dizer-se que o saldo batia certo, era preciso ver-se, no terreno,
o que é que havia para mostrar aos Mirenses e a todos os que visitavam o concelho,
assim como, quais as perspetivas de desenvolvimento para os jovens e também para os
mais idosos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Juan António (PSD) interveio também para fazer uma análise dos documentos em
apreço, colocando algumas questões, designadamente, no tocante às verbas pagas ao
Jurista do Município, a empreitadas executadas no Parque de Campismo (Unidades
Complementares de Alojamento), ao montante pago anualmente à ERSUC e ainda
relativamente a uma dívida à “SUMA Matosinhos - Serviços Urbanos e Meio
Ambiente”, querendo saber de que se tratava. ------------------------------------------------------Carlos Nora (PS), realçou o grande trabalho de gestão financeira levado a cabo
pelo Executivo, sendo visível uma significativa redução nas despesas com pessoal, nas
dívidas a longo prazo, nos pagamentos em atraso e ainda nos compromissos por pagar.------Usou da palavra o Sr. Vereador Miguel Grego que deu alguns esclarecimentos
relativamente aos temas abordados, designadamente, no tocante à questão das verbas
pagas ao Advogado do Município, afirmando que o mesmo não recebia nada mais do
que aquilo que estava definido no respetivo contrato de avença, sujeito a redução
remuneratória. Mais, foi perentório a afirmar que o Executivo não recorria, em nenhum
caso, à prestação de serviços de outros Advogados para defesa dos inúmeros processos
em Tribunal.----------------------------------------------------------------------------------------Acta da Sessão Ordinária de 29/04/2013
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-----Seguiu-se a votação dos documentos de prestação de contas do ano de 2012 e
apreciação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do ano de
2012, tendo-se registado a aprovação por maioria, com 7 votos contra, do PSD, 2
abstenções dos elementos do MAR e 13 votos a favor do PS. ------------------------------------Declarações de voto:-----------------------------------------------------------------------------José Garrucho (MAR) declarou que a abstenção se prendia com o facto de terem
votado contra o plano e orçamento e, tecnicamente, não se oporem às contas
apresentadas. --------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS: Aprovação, nos termos preconizados da alínea b) do nº, 2 do
artº. 53º. da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro na redação dada pela Lei n.º 5 –
A/2002 de 11 de janeiro, da 1º. Revisão orçamental e 1ª. revisão às GOP’s – Ano de
2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Miguel Grego esclareceu que, basicamente, a 1ª. Revisão
Orçamental se prendia com a incorporação do saldo de gerência e de um novo projeto,
designadamente a “Requalificação da Escola Básica Integrada de Mira”, que iria ser
objeto de candidatura a Fundos Comunitários. ----------------------------------------------------- Verificaram-se intervenções por parte de José Garrucho (MAR) e José Frade
(PSD), as quais foram prestados os necessários esclarecimentos pelo sr. Vereador Dr.
Miguel Grego. ------------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se a votação da 1º. Revisão orçamental e 1ª. revisão às GOP’s – Ano de
2013, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------Acta da Sessão Ordinária de 29/04/2013
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------ PONTO QUATRO: Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal
relativa à aprovação da alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação - artº. 53º. nº. 2, alínea a), da Lei nº.169/99, de 18 de setembro, na atual
redação.---------------------------------------------------------------------------------------------------A exposição do assunto foi feita pelo Sr. Vereador Dr. Miguel Grego. --------------------Não se tendo verificado intervenções relevantes, seguiu-se a votação da alteração
ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação tendo a mesma sido aprovada
por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- PONTO CINCO: Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal
relativa à aprovação do Regulamento Municipal de Estabelecimentos de
Alojamento Local - artº. 53º. nº. 2, alínea a), da Lei nº.169/99, de 18 de setembro,
na atual redação.----------------------------------------------------------------------------------------Após a explicação do assunto pelo Sr. Vereador Dr. Miguel Grego, seguiu-se a
votação do Regulamento Municipal de Estabelecimentos de Alojamento Local tendo o
mesmo sido aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------- PONTO SEIS: Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal
relativa à autorização para assunção de compromissos plurianuais, referente ao
concurso público para “Contratação de serviços de pessoal para o Parque de
Campismo Municipal para o ano de 2013”, em cumprimento da alínea c) do n.º 1
do artigo 6.º da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro .-------------------------------------------

Acta da Sessão Ordinária de 29/04/2013
Página 18 de 24

MUNICÍPIO DE MIRA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

----- O Sr. Vereador Miguel Grego esclareceu que sempre que existiam compromissos
que ultrapassavam mais do que um ano económico, obrigatoriamente, careciam de
aprovação do Órgão Deliberativo.--------------------------------------------------------------------Não tendo havido intervenções a realçar, procedeu-se à votação da proposta da
Câmara Municipal relativa à autorização para assunção de compromissos plurianuais,
referente ao concurso público para “Contratação de serviços de pessoal para o Parque de
Campismo Municipal para o ano de 2013” tendo a mesma sido aprovado por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ PONTO SETE: Discussão e votação, em cumprimento do disposto na alínea q)
do nº. 2, do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na atual redação,
conjugado com o disposto no artº. 297º. do Código dos Contratos Públicos, da
proposta da Câmara Municipal, referente à suspensão do contrato de “Concessão
de exploração do Parque de Campismo da Juventude da Praia de Mira”.-----------------No uso da palavra o Sr. Vereador Miguel Grego explicou que tinha sido assinado
em abril de 2012, o respetivo contrato de concessão de exploração do Parque de
Campismo da Juventude da Praia de Mira, mas o alvará da licença de utilização apenas
tinha sido emitido pela Câmara Municipal em agosto de 2012, do mesmo passo que,
fruto dos prejuízos causados pelo temporal de janeiro, o promotor tinha ficado
impossibilitado de operar e tinha solicitado à Câmara Municipal a prorrogação do prazo
do contrato, o que lhe parecia da mais inteira justiça.------------------------------------------
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----- José Garrucho (MAR) questionou se durante o período de concessão que já tinha
decorrido, não tinha havido receitas para o adjudicatário.-----------------------------------------Pedro Nunes (PSD) perguntou se a Câmara Municipal teria alguma coisa a ver no
tocante a eventuais obras de recuperação de estragos causados pelo temporal.-----------------José Frade (PSD) chamou a atenção para algumas imprecisões, contidas no
documento, designadamente a nível de datas e fez algumas observações relativamente
ao contrato em questão.--------------------------------------------------------------------------------Juan António (PSD), disse que tinha havido alguma falta de cuidado em lançar o
concurso, sem primeiro ter sido acautelada a posse plena por parte da Câmara
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Dr. Miguel deu os necessários esclarecimentos e afirmou que com
o deferimento da pretensão do promotor, a Câmara Municipal não iria ter nenhum
prejuízo, porquanto se tratava de uma suspensão do contrato e também uma
prorrogação, pelo que o ónus do adjudicatário era o mesmo, ao longo dos 15 anos de
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se a votação da proposta da Câmara Municipal, referente à suspensão e
prorrogação do prazo do contrato de “Concessão de exploração do Parque de Campismo
da Juventude da Praia de Mira”, tendo a mesma sido aprovado por maioria, com três
abstenções dos elementos do MAR e do elemento do PSD Juan António Apolinário e os
votos favoráveis dos restantes elementos do PSD e dos elementos da bancada do PS. ----
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------ PONTO OITO: Tomada de conhecimento da proposta da Câmara Municipal
relativa à decisão de não adjudicação do procedimento de concurso público para
“Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão normal e baixa
tensão especial para edifícios e equipamentos públicos no Concelho de Mira”, em
cumprimento da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei nº 8/2012 de 21 de
Fevereiro.------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Miguel Grego deu os necessários esclarecimentos para melhor
compreensão do assunto. Assim, disse que tinha decorrido um concurso internacional
que tinha ficado deserto e, face à abertura de procedimento concursal pela CIM-BM,
através da plataforma da central de compras, o qual era muito mais vantajoso, porquanto
a Câmara Municipal já não tinha que suportar a despesa com a publicação do JOUE –
Jornal Oficial da União Europeia, a Câmara Municipal iria, de imediato, proceder à
adjudicação através da referida Central de Compras da CIM-BM. -------------------------------Não se verificaram quaisquer intervenções. ---------------------------------------------------- PONTO NOVE: Tomada de conhecimento da assunção de compromissos
plurianuais, aprovado pela “Autorização prévia genérica para assunção de
compromissos plurianuais – nova Lei dos compromissos – Lei nº. 8/2012, de 21 de
fevereiro, conjugado com o disposto no D. L. nº 127/2012 de 21 de junho concedida
por deliberação de 11 de dezembro de 2012.------------------------------------------------------O Vereador Miguel Grego usou da palavra para dizer que se tratava apenas de
uma tomada de conhecimento, por parte da Assembleia Municipal, de compromissos
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plurianuais assumidos pela Câmara Municipal, com base na autorização prévia genérica
dada pelo Órgão Deliberativo aquando da aprovação do Orçamento e das Grandes
Opções do Plano para 2013.---------------------------------------------------------------------------José Frade (PSD) interveio para se queixar da falta de informação,
designadamente, a falta de disponibilização do acordo inicial, o qual ele desconhecia,
assim como da transação judicial, ocorrida em 2010, a qual a Assembleia Municipal
também desconhecia. Remeteu para o Regimento da Assembleia Municipal, que
determinava que devia ser facultada toda a informação aos respetivos elementos.-------------José Balugas (MAR) também usou da palavra e disse que concordava com a
intervenção anterior. Mais, contestou o facto de se ter demorado imenso tempo com a
aprovação das atas e com o período de “antes da ordem do dia” e os assuntos da “ordem
do dia”, estavam a ser tratados com alguma ligeireza, pese embora alguns deles apenas
ali estivessem para tomada de conhecimento, como era o caso do assunto em questão.-------O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, respondeu que o tempo usado para
discussão de cada ponto da ordem de trabalhos era gerido pelos elementos da
Assembleia e que ele não cortava a palavra a ninguém. ------------------------------------------- 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. ------------------------------------------------------------------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO (nos termos do n.º6, art. 84º da Lei 169/99 de
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----- Esteve presente na sessão o Munícipe Sr. Pedro Monteiro, o qual expôs as suas
razões relativamente à sua exclusão como candidato ao concurso para concessão da
exploração do Parque de Campismo do FAOJ, do mesmo passo que alertou para
algumas situações que considerou serem irregulares e que se tinham verificado, a saber:
a inauguração do espaço antes da sua completa legalização (ainda agora não estava
completamente legal, uma vez que possuía telhas em material proibido por Lei); a
abertura do concurso em 27 de outubro de 2011 e a adjudicação, por ajuste direto, já no
decorrer do concurso, em 04 de novembro de 2011, para contrato de execução de
projetos de arquitetura e remodelação do referido Parque, no valor de 19.740,00€,
constando na plataforma Vortal em 16 de novembro de 2011, sendo que os respetivos
projetos continham a assinatura com datas de fevereiro de 2008, outros de janeiro de
2009, quando a adjudicação se reportava a 2011; a empresa adjudicatária tinha-se
comprometido a investir, no primeiro ano, um milhão, cento e cinquenta e cinco mil
euros, querendo saber se já tinha sido realizado esse investimento e, por último,
reportou-se à ata nº. 6/2011, da sessão ordinária de 29 de dezembro de 2011,
questionando o facto da proposta por si apresentada ter sido associada ao Parque de
Campismo de Armação de Pêra e ainda o facto de ter sido afirmado que tinha sido
majorada a proposta mais rápida, quando todos os concorrentes estavam obrigados ao
cumprimento das cláusulas do caderno de encargos que apontavam para o prazo de dois
anos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------Acta da Sessão Ordinária de 29/04/2013
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----- E não havendo mais nada a tratar, pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia
Municipal foi declarada encerrada a sessão, sendo vinte e uma horas e trinta 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 artº. 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,
__________________________________________
(Sara Raquel dos Santos Fresco)
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