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“Nos termos do art.º 56.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
as deliberações dos órgãos das autarquias locais, bem como as decisões 
dos respetivos titulares destinadas a ter eficácia externa, devem ser 
publicadas em edital, afixado nos lugares de estilo durante 5 dos 10 dias 
subsequentes à tomada da deliberação ou decisão, bem como no sítio da 
internet, no boletim da autarquia e nos jornais regionais editados ou 
distribuídos na área da autarquia, tendo em vista garantir a publicidade 
necessária à eficácia externa das decisões”. 
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 -----Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, reuniu em sessão 

extraordinária a Assembleia Municipal de Mira, no edifício “Mira Center”, sob a 

presidência do Ex.mo Sr. Nelson Teixeira Maltez secretariado pelo Sr. Luís 

Lavrador e pela Sr.ª Regina Serrano.  -------------------------------------------------------  

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

12 de setembro): -----------------------------------------------------------------------------------  

----- PONTO UM: Aprovação, em cumprimento do disposto na alínea c) do 

nº 1 do artigo 33º, bem como, da alínea a) do nº 1 do artigo 25º, ambos da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, da 3ª Revisão 

Orçamental e 3ª Revisão às GOPS – Ano 2022 ----------------------------------------   

----- PONTO DOIS: Autorização, nos termos da alínea k) do n.° 1 do artigo 

25.º do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, 

para celebração de Contrato de Delegação de Competências entre o 

Município de Mira e o Agrupamento de Escolas de Mira --------------------------- 

----- PONTO TRÊS: Aprovação, ao abrigo do disposto na alínea k), do nº1 

do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na atual 

redação, do Regulamento de Gestão das Praias do Município de Mira. ------  

----- PONTO QUATRO: Apreciação e votação, da 2ª alteração ao mapa de 

pessoal para 2022.  ------------------------------------------------------------------------------  

 -----Em representação do Executivo estiveram presentes nesta sessão o Sr. 

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

senhores vereadores: Artur Fresco, Madalena Santos e Bruno Alcaide.  ----------  

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

 -----Estiveram presentes nesta sessão os Senhores: Nelson Teixeira Maltez, 

Paulo Jorge Santos Grego, José Luis Pimentel Lavrador, João Luis dos Santos 

Marques de Pinho, Maria de Lurdes Domingues Mesquita, Regina Maria Duarte 

Serrano, Maria José Jesus Silva, Gabriel Miranda de Pinho, Guida Filomena de 

Jesus Reigota, Eurico Petronilho Martins, Maria Adélia de Oliveira Maranhão, em 

substituição de Manuel Ferreira Inocêncio, Telma Milene Magueta Salvador, 
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Andreia Sofia Simãozinho Petornilho, Pedro Jorge Morais Laranjeiro, António 

Manuel Teixeira da Silva, Sara Patrícia Ferreira Braguez, Marta Sofia Cunha e 

Silva, Augusto José Domingues Louro Miranda, Cristina Maria Santos, em 

substituição de Fernando Manuel Miranda Capelôa e os Senhores Presidentes 

de Junta de Freguesia de Mira, Carlos Alberto Pessoa Mendes da Costa, da 

Praia de Mira, Francisco Daniel Soares Reigota, do Seixo, Rui Pedro Pinho 

Rocha, dos Carapelhos, Carla Cristina Conceição dos Santos.  ---------------------  

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

 -----Verificou-se a falta de: Carlos Jorge dos Santos Nora e António José 

Gonçalves.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----- Os trabalhos tiveram início às dezoito horas e quinze minutos, após a 

verificação de quórum. ---------------------------------------------------------------------------  

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

de 12 de setembro): -------------------------------------------------------------------------------  

----- PONTO UM: Aprovação, em cumprimento do disposto na alínea c) do 

nº 1 do artigo 33º, bem como, da alínea a) do nº 1 do artigo 25º, ambos da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, da 3ª Revisão 

Orçamental e 3ª Revisão às GOPS – Ano 2022  ---------------------------------------  

 -----O SR. PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA DEU A PALAVRA AO SR. PRESIDENTE 

DA CÂMARA E MEMBROS DA ASSEMBLEIA  ------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Presidente da Câmara cumprimentando todos e 

agradecendo a presença dos mesmos. Informou que a razão daquela 

Assembleia se prendia exatamente por aquele ponto, ou seja, com a 

transferência de competências na área da Educação.  ---------------------------------  

 ----- Ia ser transferida uma verba pelo Estado Central para a Câmara Municipal 

verba, a qual considerava insuficiente, no entanto, para a mesma poder ser 

recebida tinha de haver uma revisão/alteração orçamental, logo tinha de ir àquele 

órgão para aprovação.  ---------------------------------------------------------------------------  
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 -----Interveio o Sr. Augusto Miranda (CHEGA) que questionou, nomeadamente, 

quais eram as competências que ficavam no foro do Município e quais ficavam 

com o Ministério Educação. Questionou ainda, se o aumento dos 600.000 euros 

chegavam para suprir todas as debilidades e caso não chegasse quem é que 

assumia a diferença entre o Ministério da Educação e o Município.  ----------------  

 -----Em resposta o Sr. Presidente da Câmara explicou que a diferença era 

assumida pelo Município.  -----------------------------------------------------------------------  

 -----Ressalvou que aquela transferência de competências se reportava a 1 de 

abril, sem haver qualquer hipótese de não aceitação.  ----------------------------------  

 -----Interveio a Sra. Lurdes Mesquita (PSD) que salientou o facto da área da 

pedagogia não ter sido transferida para nenhum município.  --------------------------  

------------------------------------------- VOTAÇÃO --------------------------------------------- 

 -----Colocado à votação o Ponto 1 foi aprovado por maioria, 1 abstenção do 

Chega e restantes votos a favor do PSD e PS.  -------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Paulo Grego (PS), para fazer declaração de voto do PS, uma 

vez que a sua bancado se tem abstido nas “transferências de competências”, 

mas que aquela estava melhor no município ao invés de estar no Estado Central. 

----- PONTO DOIS: Autorização, nos termos da alínea k) do n.° 1 do artigo 

25.º do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, 

para celebração de Contrato de Delegação de Competências entre o 

Município de Mira e o Agrupamento de Escolas de Mira ---------------------------

 -----O SR. PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA DEU A PALAVRA AO SR. PRESIDENTE 

DA CÂMARA E MEMBROS DA ASSEMBLEIA  ------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Vereador Artur Fresco, explicando que aquele ponto tinha a ver 

com o assumir das transferências de competências com a data a 1 de abril 

daquele ano como já tinha sido referido. No entanto, após analise, foi concluído 

que o Agrupamento estava numa posição privilegiada em relação ao Município 

para tratar determinados assuntos, ou seja, era melhor protocolar algumas das 
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tarefas mais específicas para que as mesmas fossem executadas da melhor 

maneira possível. Algumas delas eram o funcionamento dos edifícios escolares;  

apoios e complementos educativos; recursos humanos; entre outros. -------------  

------------------------------------------- VOTAÇÃO --------------------------------------------- 

 -----Colocado à votação o Ponto 2 foi aprovado por unanimidade. ---------------  

 ----- Não interveio na votação, a deputada Lurdes Mesquita, em cumprimento do 

estipulado no artº. 69º. do Código do Procedimento Administrativo, em 

articulação com o disposto no artº. 55º. do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de 

setembro, na atual redação.  -------------------------------------------------------------------  

----- PONTO TRÊS: Aprovação, ao abrigo do disposto na alínea k), do nº1 

do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na atual 

redação, do Regulamento de Gestão das Praias do Município de Mira. 

 -----O SR. PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA DEU A PALAVRA AO SR. PRESIDENTE 

DA CÂMARA E MEMBROS DA ASSEMBLEIA  ------------------------------------------------------  

 -----Explicou o Sr. Presidente da Câmara que o assunto também estava ligado 

à transferência de competências e havia necessidade de fazer aquele 

regulamento, pressupondo-se a sua aprovação.  -----------------------------------------  

------------------------------------------- VOTAÇÃO --------------------------------------------- 

 -----Colocado à votação o Ponto 3 foi aprovado por unanimidade.  --------------  

----- PONTO QUATRO: Apreciação e votação, da 2ª alteração ao mapa de 

pessoal para 2022.  ------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------- VOTAÇÃO --------------------------------------------- 

 -----Colocado à votação o Ponto 4 foi aprovado por maioria, 1 abstenção do 

Chega, 7 abstenções do PS e restantes a favor do PSD.  -----------------------------  

----- ENCERRAMENTO -------------------------------------------------------------------------- 

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

declarada encerrada a sessão pelas dezoito horas e trinta minutos, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, em que as respetivas deliberações foram todas 

tomadas como se refere no texto e aprovadas em minuta, assinada no final da 
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reunião, nos termos e para os efeitos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 

57.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação. ------  

 

 

O Presidente da Mesa 

 

________________________________ 

(Nélson Teixeira Maltez) 

 

O 1º Secretário 

 

____________________________________ 

(Luís Lavrador) 

 

 


