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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 vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu em 

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

a presidência do Ex.mo Sr. Nelson Maltez secretariado pelo Sr. Luís Lavrador 1º 

secretário e pela Sr.ª Marta Silva 2ª secretária.  ------------------------------------------  

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

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

----- PONTO UM: Apreciação do relatório do sr. Presidente da Câmara e 

situação financeira da Autarquia, nos termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 

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

Tomada de conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

 ----- PONTO DOIS:  Apreciação, nos termos do nº 2 e nº 3 do artigo 76º da 

Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, na atual redação, conjugado com as 

alíneas l) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, na atual redação, dos documentos de prestação de contas 

consolidadas relativas ao exercício de 2021, do Município de Mira -----------  

 -----PONTO TRÊS: Designação de 2 Cidadãos Eleitores, para Integração da 

Comissão Alargada da CPCJ de Mira -----------------------------------------------------  

 -----PONTO QUATRO: Tomada de Conhecimento “Assunção de 

compromissos plurianuais” ------------------------------------------------------------------  

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

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

vereadores/a Artur Fresco, Tiago Cruz, 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, João Pedro Almeida, 

em substituição de Regina Maria Duarte Serrano, Maria José Jesus Silva, 

Gabriel Miranda de Pinho, Carlos Jorge Santos Nora, Guida Filomena de Jesus 

Reigota, Eurico Petronilho Martins, Manuel Ferreira Inocêncio, Telma Milene 



Livro de Atas n.º  

 

 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 28/06/2022 
Página 3 de 12 

 

Magueta Salvador, Andreia Sofia Simãozinho Petornilho, Pedro Jorge Morais 

Laranjeiro, António Manuel Teixeira da Silva, Sara Patrícia Ferreira Braguez, 

Marta Sofia Cunha e Silva, António José Domingues Gonçalves, Augusto José 

Domingues Louro Miranda, 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: Regina Maria Duarte Serrano. -----------------------------  

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

 ----- Os trabalhos tiveram início às dezassete horas e vinte minutos, após a 

verificação de quórum, com as presenças e as ausências anteriormente 

referidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----PERÍODO ANTES DE ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------  

 -----No início dos trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal informou que houve uma reunião com as Águas do Centro Litoral no 

âmbito da construção da ETAR nas Cochadas. Cada partido elegeu um 

representante que ficou de transmitir toda a informação à respetiva bancada.  --  

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

Presidentes das Juntas de Freguesia ---------------------------------------------------- 

 ----- Interveio a Sra. Presidente da Junta de Freguesia dos Carapelhos, que 

cumprimentos todos e passou em seguida a parabenizar os vários eventos 

ocorridos desde a última sessão, tais como, Confraria dos Nabos (Feira dos 

Grelos), o Rancho Folclórico (em Carapelhos), organização do Trail no Seixo de 

Mira e às Marchas Populares.  -----------------------------------------------------------------  

 -----Questionou acerca de possíveis obras (saneamento e asfaltamento) para a 

freguesia dos Carapelhos.  ----------------------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Seixo, cumprimentou 

todos e passou a questionar acerca da situação dos madeireiros, no sentido que, 
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os mesmos usavam e abusavam dos caminhos florestais deixando-os 

danificados e sem qualquer consequência por aquele ato.  ----------------------------  

 -----Outro problema do concelho, era o vandalismo que se tinha instalado e os 

danos que causaram em património.  --------------------------------------------------------  

 -----Questionou acerca da parte da iluminação no Largo do Seixo, uma vez que 

a obra estrutural estava feita.  ------------------------------------------------------------------  

---- Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, que 

cumprimentou todos e passou a dizer que gostava de saber qual o valor total das 

verbas pagas pelo material proveniente da floresta.  ------------------------------------  

 -----Pretendia saber se o Executivo Municipal ia apoiar as Juntas de Freguesia 

com alguma verba para despesas correntes e a terceira questão tinha a ver com 

uma proposta que a Junta de Freguesia da Praia de Mira enviou hoje que era 

algo similar à da Junta de Freguesia do Seixo, no sentido de ser feito um 

protocolo entre a Junta de Freguesia da Praia de Mira e CMM para limpeza da 

área que estava compreendida entre a rotunda do Guarda Marques e a 

Acuinova.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Para finalizar, questionou se o valor da mão a obra do palheiro do jardim de 

infância ia ser pago.  ------------------------------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Augusto Miranda (CHEGA) cumprimentou todos e 

agradeceu o envio dos resultados das análises químicas e físicas ao furo da 

Presa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Questionou acerca do que já tinha sido feito para a preservação da Arte 

Xávega.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Questionou acerca da conclusão de obra, para a paragem dos autocarros 

“Expresso” junto à antiga Cooperativa, uma vez que o embarque e desembarque 

dos passageiros é feito em plena EN109.  --------------------------------------------------  

 -----Salientou o facto do concelho ter plantas infestantes ou invasoras, e as 

mesmas, serem um problema grave. Questionou se alguma coisa já tinha sido 

feita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----Em resposta o Sr. Presidente da Câmara Municipal começou por dizer que 

o saneamento era um plano intermunicipal e que estava a ver evoluções 

naqueles projetos, integrados no “Portugal 2030”.  ---------------------------------------  

 -----Relativamente ao asfalto, alguns locais iriam ser reparados, nos Carapelhos. 

Relativamente aos madeireiros, achava que aquela Assembleia Municipal 

deveria enviar ofício ao ICNF para melhor e maior fiscalização. O vandalismo 

estava a ser recorrente e era puro e duro, ou seja, não era roubado nada era 

somente destruído património.  ----------------------------------------------------------------  

 -----Para o largo do Seixo, disse que já havia orçamento para realização de obra, 

logo que fosse possível iniciar-se-ia. Quanto ao valor recebido pelos madeireiros 

informou que era discriminado ao longo dos relatórios presentes à Assembleia. 

Informou que para aquele momento, não estava previsto transferências 

correntes das juntas de freguesia. Quanto ao protocolo proposto pela Junta da 

Praia, disse que ainda não tinha sido analisado.  -----------------------------------------  

 ----- A questão da arte xávega era acompanhada, e inclusivamente, já tinha sido 

agendado em conjunto com a Associação Portuguesa da Arte Xávega uma 

reunião com a Secretaria de Estado das Pescas e do Mar para aquele assunto 

e outros. Quanto à paragem do “Expresso” disse já haver uma paragem do lado 

do depósito da água, mas que ia averiguar junto dos serviços e operador/a. 

Quanto às espécies invasoras, já havia trabalho feito naquele sentido, 

relativamente a maquinaria.  --------------------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Vereador Artur Fresco, informou que não havia cabimento legal 

para o pagamento da mão a obra do palheiro do jardim de infância. Respondeu 

ainda, a algumas questões que tinham sido feitas por e-mail a 22/06/2022 pelo 

Presidente da Junta da Praia de Mira.  ------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Francisco Reigota (PS) pediu resposta concretas 

relativamente a pagamento das verbas resultantes da floresta e se vai ser dado 

algum montante às Juntas de Freguesia.  --------------------------------------------------  
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 -----Em resposta o Sr. Presidente da Câmara respondeu negativamente às 

questões do Sr. Francisco Reigota.  ----------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. António Teixeira (PS) que após cumprimentar todos teceu 

algumas considerações tais como, os palheiros (travar a sua extinção), arte 

xávega, praia fluvial (Barrinha), passeios na Barra de Mira, demarcações na 

estrada (Praia de Mira), entre outras.  -------------------------------------------------------  

 ----- Interveio a Sra. Lurdes Mesquita (PSD) que parabenizou o executivo e 

todos os mirenses por mais uma “Bandeira Azul”. Questionou também se os 

militares iam limpar os recursos hídricos. Quis saber para quando a abertura do 

Centro de Recolha Animal e concluiu, querendo saber como estava a questão 

das descentralizações no nosso Município.  -----------------------------------------------  

 -----Em resposta o Sr. Presidente da Câmara Municipal quis salientar 

primeiramente, que os funcionários da Câmara Municipal e todos os 

colaboradores da mesma fazem o seu trabalho de forma exemplar e estavam 

preparados e disponíveis para responder a todas as questões que lhe fossem 

colocadas. Voltou a dizer que, relativamente à Arte Xávega iria haver uma 

reunião com o Sr. Secretário de Estado e aquele era um dos assuntos em 

agenda.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Quanto aos Palheiros, assumiu que logo que houvesse algum, que 

cumprisse todos os requisitos (históricos e culturais), a Câmara adquiri-lo-ia.  --  

 -----A praia fluvial, na Barrinha, era um projeto muito difícil nomeadamente, em 

pareceres. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Os passeios na Barra de Mira, só estavam programados para o  semestre 

de 2023. Informou que o hasteamento da bandeira azul era a no próximo dia 30 

e estavam todos convidados para a cerimónia que tinha lugar no Poço da Cruz 

e Praia de Mira. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -----O Centro de Recolha Animal, a nível de obra, estava concluído, mas a 

questão eram as ligações elétricas (assunto a tratar com a E-redes), mas 

pensava estar para breve a resolução desse assunto.  ---------------------------------  
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 -----A descentralização na área da Educação estava a ser acompanhada pelo 

Governo de uma forma mais próxima com todos os municípios. A 

descentralização na área da Saúde estava atrasada e a da Ação Social estava 

a ser muito complicada também. --------------------------------------------------------------  

 ----- Interveio o Vereador Artur Fresco, esclarecendo que os militares estiveram 

no areal (limpeza e nivelamento), quanto aos recursos hídricos a intervenção 

seria na 2ª quinzena de setembro.  -----------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. António Gonçalves (PS) que após cumprimentar todos 

questionou para quando a reabertura do mercado da Praia de Mira.  --------------  

 -----Interveio o Sr. Fernando Capelôa (PSD) cumprimentou todos os presentes 

e parabenizou todos os intervenientes na cerimónia do reconhecimento 

desportivo e pela conclusão da obra do estacionamento do Lago do Mar.  -------  

 ----- Interveio o Sr. Carlos Nora (PS) que após cumprimentar todos, disse ter 

conhecimento que a tesouraria das Finanças iam ficar encerradas alguns dias 

da semana e a seu ver era preocupante para a população. Deveria haver uma 

atuação da Câmara naquele âmbito.  --------------------------------------------------------  

 -----Em resposta o Sr. Presidente da Câmara Municipal disse não haver uma 

data certa para a reabertura do mercado da Praia, esperava ser entre o dia 15 e 

20. Informou que estava a ser uma obra de difícil trato com o empreiteiro. Havia 

até aquela data um histórico de contencioso grande.  -----------------------------------  

 -----Relativamente às Finanças, disse desconhecer aquela situação, mas que ia 

inteirar-se da mesma.  ----------------------------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Rui Pedro (PSD) quis agradecer de forma geral a todos que 

se fizeram representar, no Trail das Terras da Gândara, que tinha decorrido no 

passado domingo. Parabenizou também o evento das Marchas Populares.  -----  

 -----Interveio a Sra. Maria José (PS) cumprimentou todos e disse que a sua 

intervenção ia no sentido de parabenizar o evento das Marchas Populares e do 

retomar depois do confinamento devido à pandemia. Questionou ainda se 

haveria uma estratégia cultural.  ---------------------------------------------------------------  
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 -----Interveio o Sr. Augusto Miranda (CHEGA) que teceu informação relativa 

aos apoios à Arte Xávega no concelho de Vagos.---------------------------------------- 

------Informou também sobre que está ser feito, no combate às infestantes 

florestais no concelho de Vagos e Cantanhede, nomeadamente o uso de insetos 

para combater  as acácias.--------------------------------------------------------------------- 

------Questionou para onde ia o saneamento dos bares de praia e se o executivo 

tinha conhecimento de um empreendimento “marina” que estava a ser discutido 

em Vagos para a freguesia da Vagueira.  ---------------------------------------------------  

 ----- Interveio o Sr. Francisco Reigota (PS) dizendo que a Bandeira Azul era 

um orgulho de todos, no entanto, não achava correto saber daquele 

galardoamento através de jornais. Mais disse, não achava correto que o Sr. 

Presidente fosse receber prémios da Praia de Mira e ele não ter conhecimento 

dos mesmos.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Fez referência à necessidade de manutenção do barco da Arte Xávega, 

situação que já alertou por várias vezes, segundo o próprio. --------------------------  

 ----- Fez referência aos estacionamentos do Poço da Cruz e do Lago do Mar no 

sentido de que eram bons investimentos a seu ver, no entanto, existiam várias 

lacunas (buracos aquando da chuva, árvores que morreram, entre outros).   ----  

 -----Interveio o Sr. António Teixeira (PS) que voltou a falar dos palheiros e 

marcações de piso na Praia de Mira.  --------------------------------------------------------  

 -----Em resposta o Sr. Presidente da Câmara Municipal explicou que 

relativamente à Arte Xávega, não era a dar dinheiro que o problema se resolvia, 

pois havia a questão de recursos humanos. Os apoios de praia, funcionavam 

com fossa ou caixa de saneamento. O investimento na Vagueira/Vagos não tinha 

conhecimento, ia tentar perceber o mesmo.  -----------------------------------------------  

 -----Relativamente à Bandeira Azul, disse saber pela comunicação social através 

de uma conferência de imprensa a nível nacional. O prémio que foi atribuído, foi 

por votação e não por candidatura, e aquando da atribuição foi feito um convite 

para um representante do município ir à cerimónia. Quanto ao barco da arte-
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xávega, concordava que já tinha de ter havido uma intervenção no mesmo, no 

entanto, havia dificuldade técnica e financeira para aquela intervenção devido ao 

preço muito alto que foi apresentado até então. No que dizia respeito aos 

estacionamentos, algum problema que houvesse até então, tinha de ser 

acionada a garantia de obra.  -------------------------------------------------------------------  

 ----- Relativamente aos Palheiros e às Casas Gandaresas disse estarem a ser 

preparadas algumas medidas, entre elas, taxas e isenções das mesmas. 

Quantos às marcações no pavimento, pensava não ser correto executar as 

mesmas se o pavimento estivesse degradado e necessitasse de ser 

intervencionado, eram gastos “a dobrar”.  --------------------------------------------------  

 ----- Interveio o Vereador Tiago Cruz que cumprimentou todos os presentes e 

começou por parabenizar todo o “tecido associativo” do concelho pelos seus 

eventos e promoção da cultura e desporto no Concelho. Quanto às Marchas 

Populares, disse estarem todos os participantes de parabéns bem como os 

funcionários da Câmara. As festas do São Tomé já eram de conhecimento 

público, bem como, o que se ia passar ao longo daqueles dias de festejo. 

Ressalvou, que havia uma série de eventos (culturais e desportivos) para 

acontecer e as respetivas juntas de freguesia já estavam a par de alguns pois 

havia uma preocupação em levar os mesmos às várias freguesias.  ---------------  

 -----Interveio a Sra. Lurdes Mesquita (PSD) relembrando que aquele espaço 

era político e era normal que nele se fizesse política e que era somente assim, 

que compreendia algumas intervenções. Quanto à sua bancada, estavam ali 

para ajudar o Concelho e consequentemente aquele executivo.  --------------------  

 -----Interveio o Sr. Presidente da Assembleia que ali em reunião como os 

líderes parlamentares acordou-se que os serviços da câmara podiam redigir uma 

minuta a elencar as situações relativas aos problemas que eram vividos com a 

atividade dos madeireiros no Concelho para posteriormente enviar para o ICNF.  

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

de setembro): ---------------------------------------------------------------------------------------  
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----- PONTO UM: Apreciação do relatório do sr. Presidente da Câmara e 

situação financeira da Autarquia, nos termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 

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

Tomada de conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

 -----Explicou o Sr. Presidente da Câmara que aquele relatório era semelhante 

a outros e que elencava as várias atividades nas várias divisões, entre outros.  

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

 -----Foi tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------  

 ----- PONTO DOIS:  Apreciação, nos termos do nº 2 e nº 3 do artigo 76º da 

Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, na atual redação, conjugado com as 

alíneas l) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, na atual redação, dos documentos de prestação de contas 

consolidadas relativas ao exercício de 2021, do Município de Mira -----------  

 -----Explicou o Sr. Presidente da Câmara que aquele relatório tinha como 

entidades a CMM, AIBAP e a ABMG.  -------------------------------------------------------  

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

 -----Colocado à votação o Ponto 2 foi aprovado por maioria, com 9 abstenções 

do PS, 1 abstenção do CHEGA e restantes votos a favor do PSD.  -----------------  

 -----PONTO TRÊS: Designação de 2 Cidadãos Eleitores, para Integração da 

Comissão Alargada da CPCJ de Mira -----------------------------------------------------  

 -----O PSD propôs os nomes de Edite Domingues Custódio e de Maria Adélia de 

Oliveira Maranhão.  --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -----PONTO QUATRO: Tomada de Conhecimento “Assunção de 

compromissos plurianuais” ------------------------------------------------------------------  

 -----Explicou o Sr. Presidente da Câmara que aquele ponto era uma obrigação 

legal, que era dar conhecimento de compromissos que passavam de um ano 

para o outro.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------- VOTAÇÃO --------------------------------------------- 

 -----Foi tomado conhecimento.  ----------------------------------------------------------------  

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

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

Assembleia declarada encerrada a sessão pelas vinte e uma horas, da qual, 

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

todas tomadas como se refere no texto e aprovadas em minuta, assinada no final 

da reunião, nos termos e para os efeitos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 

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

 

 

 

 

O Presidente da Mesa 

 

 

________________________________ 

(Nelson Maltez, Sr.) 

 

O 1º Secretário 

 

____________________________________ 

(Luís Lavrador, Sr.) 

 

 

 

 

 

 



Livro de Atas n.º  

 

 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 28/06/2022 
Página 12 de 12 

 

 


