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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 setembro 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 Regina Serrano 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: Aprovação de alteração do Regimento da Assembleia 

Municipal de Mira, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

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

 ----- PONTO TRÊS:  Fixação da taxa do IMI, IRS, derrama e direito municipal 

de passagem a liquidar em 2023, nos termos do n.º 1, n.º 5 e n.º 14 do artigo 

112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis - CIMI aprovado pelo 

Decreto – Lei nº 287/2003 de 12 de Novembro, conjugado com o artigo 14º 

e ssº e n.º 1 do artigo 26.º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, na atual 

redação e em harmonia com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º 

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

 -----PONTO QUATRO: Fixação da taxa de IMI para prédios de sujeitos 

passivos com dependentes a cargo - 2023 (IMI famílias), nos termos do 

artigo 112.º- A do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis - CIMI, 

aprovado em anexo ao Decreto – Lei nº 287/2003 de 12 de novembro, 

aditado pelo artigo 162º da Lei nº 7-A/2016 de 30 de Março, que aprovou o 

Orçamento do Estado para 2016, em harmonia com o disposto na alínea d) 

do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 

atual redação --------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----PONTO CINCO: Aprovação da 4ª Revisão Orçamental e 4ª Revisão às 

Grandes Opções do Plano – Ano 2022, nos termos preconizados da alínea 

a) do nº, 1 do artº. 25º. do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 

atual redação --------------------------------------------------------------------------------------  

 -----PONTO SEIS: Aprovação, nos termos do disposto na alínea c), do nº. 1, 

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

redação, da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Mira e a 

Autoridade Tributária para cobrança coerciva de tributos. -----------------------  

 -----PONTO SETE: Atribuição de benefícios fiscais a imóvel inserido em 

área de reabilitação urbana, nos termos do disposto na alínea c), do nº. 1, 

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

redação, em articulação com o disposto no artº. 45º., da Lei nº. 114/2017, 

de 29 de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

retificação e celebração de adenda ao Contrato de Delegação de 

Competências celebrado entre o Município de Mira e o Agrupamento de 

Escolas de Mira, ao abrigo do disposto no artigo 174º do Código 

Procedimento Administrativo em harmonia com o disposto na alínea m) do 

n.° 1 do artigo 33º do Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro na atual 

redação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----PONTO NOVE: Declaração de interesse municipal do projeto “MIRA 

WALKING TRAILS” nos termos do disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 

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

 -----PONTO DEZ: Revogação da decisão de contratar: Operação de 

financiamento com o Banco Comercial Português, SA, para contrato de 

locação financeira (leasing), com opção de compra, de duas viaturas 

elétricas.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- PONTO ONZE: Autorização para repartição de encargos para os anos 

2022 a 2026 (48 meses), e autorização prévia para assunção de 

compromissos plurianuais para os mesmos anos, no âmbito de abertura 

de procedimento para Locação Operacional de viatura elétrica ligeira de 

passageiros.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- PONTO DOZE: Autorização, nos termos consagrados na alínea f), do 

n.º 1 e do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, 

para contração de empréstimo de Médio e Longo Prazo destinado à 

aquisição de veículo pesado de transporte de crianças e jovens. -------------  

----- PONTO TREZE: Intenção do Município de Mira de solicitar ao Governo 

declaração de utilidade pública de expropriação, com carácter urgente, 

para a execução da empreitada de Expansão da Área de Desenvolvimento 

Tecnológico e Industrial - Polo I ------------------------------------------------------------  

----- PONTO CATORZE: Relatório de fiscalização semestral sobre a situação 

económica e financeira do Município – 1º Semestre de 2022 – Tomada de 

conhecimento -------------------------------------------------------------------------------------  

----- PONTO QUINZE: Processo de inspeção nº NUI/AA/OT/000 

004/20.7.AOT- relatório follow-up - tomada de conhecimento -------------------  

---- 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, Regina Maria Duarte 

Serrano, Maria José Jesus Silva, Gabriel Miranda de Pinho, Carlos Jorge Santos 

Nora, Maria Clara Clemente, em substituição de Guida Filomena de Jesus 

Reigota, Eurico Petronilho Martins, Manuel Ferreira Inocêncio, Pedro Nunes, em 

substituição de Telma Milene Magueta Salvador, Mauro Emanuel Seiça, em 
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substituição de 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, Maria Adélia Maranhão, 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: Guida Filomena de Jesus Reigota, Telma Milene 

Magueta Salvador, Andreia Sofia Simãozinho Petornilho e Fernando Manuel 

Miranda Capelôa. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----- Os trabalhos tiveram início às dezasseis horas, após a verificação de 

quórum, com as presenças e as ausências anteriormente referidas. ---------------  

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

público  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. João Milheiro, dizendo que o que levou até aquela 

Assembleia foram duas situações relativas à freguesia da Praia de Mira: a 

primeira era a preservação do primeiro palheiro, que se encontrava a norte da 

Capela, como já havia sido dito e que não foi feito; em segundo, era 

temporalmente, mais atrás, mandato do ex- presidente de Câmara Dr. João 

Reigota, a não construção de um edifício multifunções (onde estava atualmente, 

a extensão de saúde) que teria uma pequena sala de cinema e pequena área 

comercial. Ambas as situações/ projetos descritos, não foram concretizados.  --  

 -----Aludiu para o facto de ter lido algures que a CMM tinha adquirido um moinho, 

tinha intenção de adquirir, achava ele, uma casa gandaresa, casa florestal e 

presentemente um palheiro. Quis deixar a sugestão, ao Executivo, para verem a 
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possibilidade de aquisição do palheiro que está situado no Bairro da Valeira, até 

porque foi ali que “nasceu” a Praia de Mira.  -----------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Paulo Grego (na qualidade de munícipe), que expôs uma 

situação relativa à alimentação nas escolas, nomeadamente, Carapelhos. 

Questionou acerca da possibilidade de haver um Protocolo entre a CMM e a 

Associação de Solidariedade Social dos Carapelhos e Corticeiro de Baixo para 

a confeção de refeições, à semelhança da empresa que fornece as refeições 

para as restantes escolas do Concelho. Questionou se a CMM recebe do 

Governo algum apoio para aqueles 60 alunos que almoçavam na Associação em 

causa e se sim qual era o seu montante. Mais disse, quem suscitou aquelas 

questões foi o encarregado de educação daquela escola, Sr. Jorge Perdigão (o 

mesmo tinha autorizado a divulgação da sua identidade).  ----------------------------  

 -----Em resposta ao público o Sr. Presidente da Câmara começou por 

cumprimentar todos e saudou o Sr. João Milheiro pelo seu empenho enquanto 

cidadão.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Informou que atualmente não havia viabilidade de construção do projeto 

referido pelo Sr. João Milheiro por causa do Plano do Ordenamento da Orla 

Costeira, ou seja, inviabilizou e inviabilizava todo tipo de construções naquela 

área.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Comunicou que havia sim, um “caminho” que estava a ser feito para a 

aquisição de um Palheiro, no entanto, era importante, na sua opinião, ter alguma 

reserva naquele assunto até o processo estar consumado.  --------------------------  

 -----As questões da Educação, ia dar a palavra ao Vereador Artur Fresco para 

devida resposta.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Vice-Presidente Artur Fresco respondendo que não havia 

possibilidade de protocolar a não ser que aquela IPSS correspondesse às 

normas de contratação pública e concorresse na mesma plataforma, “em pé de 

igualdade” como todas as outras empresas que podiam fornecer aquele tipo de 

serviço.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- Mais disse, a CMM só recebia o apoio referente às refeições que 

efetivamente cobrava/servia. Os pais que optaram por os filhos almoçarem nas 

IPSS´s não são contemplados por subsídios.  ---------------------------------------------  

----- APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------------------------------------------- 

 -----Ata nº3 de 28 de abril de 2022: submetida a votação foi aprovada por 

maioria, com duas abstenções, de Francisco Reigota e António Manuel Teixeira. 

----- Não participou na aprovação da ata a Sr. Maria José Silva, em cumprimento 

do nº. 3, do artº. 34º. do Código do Procedimento Administrativo, por não ter 

estado presente na sessão a que a mesma respeita. -----------------------------------    

 -----Ata nº4 de 30 de maio de 2022: submetida a votação foi aprovada por 

maioria, com uma abstenção, de Francisco Reigota.  -----------------------------------  

----- Não participaram na aprovação da ata os Srs. Carlos Nora e António José 

Gonçalves, em cumprimento do nº. 3, do artº. 34º. do Código do Procedimento 

Administrativo, por não terem estado presentes na sessão a que a mesma 

respeita. ----------------------------------------------------------------------------------------------    

 -----Ata nº5 de 28 de junho de 2022: submetida a votação foi aprovada por 

maioria, com uma abstenção, de Francisco Reigota.  -----------------------------------  

 -----Não participou na aprovação da ata a Sr. Regina Serrano, em cumprimento 

do nº. 3, do artº. 34º. do Código do Procedimento Administrativo, por não ter 

estado presente na sessão a que a mesma respeita. -----------------------------------    

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

---- 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 

cumprimentou todos e começou por questionar qual era a evolução no 

saneamento da sua freguesia. Relembrou que, existiam algumas casas na sua 

Freguesia, em que o acesso era feito por terras de saibro, logo, questionou se 

existia alguma possibilidade de contemplar aqueles acessos para alcatroamento.  
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 -----Devido às últimas resoluções de Ministros e às contenções que todos 

deviam ter, questionou o executivo se existiam algumas medidas já previstas 

para a contenção dos consumos a nível público.  ----------------------------------------  

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

todos e começou por questionar acerca do saneamento e sua ligação em alta, 

bem como, para quando iriam ser alcatroadas as ruas que tinham sofrido com 

as obras do saneamento, inclusive na Zona Industrial Polo II.  -----------------------  

 -----Aludiu para a necessidade de protocolar com a CMM a manutenção/limpeza 

do Polo I e Polo II.  --------------------------------------------------------------------------------  

 -----Por último, achava que se deveria fazer uma campanha de sensibilização no 

âmbito da limpeza de terrenos, pois, recebeu várias queixas acerca da 

inexistência de limpeza em muitos deles.  --------------------------------------------------  

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

cumprimentou todos e iniciou a sua intervenção questionando acerca do valor / 

receita obtida pela madeira das florestas.  --------------------------------------------------  

 -----Referiu que no passado dia 27/10/2021 houve uma reunião com a CMM e a 

JFPM onde lhe foi comunicado que a limpeza das pistas ciclo pedonais passaria 

para a esfera da CMM, no entanto, até aquela data as mesmas encontravam-se 

por limpar, mais disse, que era pago à JFPM cerca de doze mil euros ano e 

questionou se seria esse o valor pago a empresas contratadas para fazer aquele 

serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Por último fez referência ao número de reclamações que tinha por causa do 

lixo que houve durante a época balnear. Como se justifica aquela falta de 

planeamento e manutenção naquele âmbito?  --------------------------------------------  

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

cumprimentou todos e iniciou a sua intervenção parabenizando aquele executivo 

pela abertura do Centro Circular de Resíduos de Mira, no entanto, sugeriu um 

plano de sensibilização à população.  --------------------------------------------------------  
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 -----Informou que, algumas estruturas que o município colocou em alguns 

parques infantis que tinham sido vandalizados e deu como exemplo o Parque da 

Lagoa que mal teria sido colocado, passado poucos dias foi todo grafitado. ------ 

----- Disse que houve um munícipe que lhe perguntou se havia a possibilidade 

de colocar uma passadeira na rua do Intermarché para a rua do Salão, pois, 

havia uma grande afluência de pessoas naquela zona.  --------------------------------  

 -----Questionou qual era a previsão dos arranjos dos passeios inacabados na  

Rua das Quartas e junto ao Bairro de Carromeu. Mais perguntou, se havia 

previsão de algum alcatroamento, bem como saneamento.  --------------------------  

 -----Em resposta o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que o saneamento da 

freguesia dos Carapelhos e da freguesia do Seixo estavam interligados por 

causa das ligações em baixa ou alta, que estavam ligadas à Conduta das Águas 

do Centro Litoral. Esta última por sua vez, tinha obras a executar, mas estavam 

a haver problemas com os concursos públicos que foram lançados (ficavam 

desertos), logo não havia uma data definida que pudesse ser dada por ele à Sra. 

e Sr. Presidente de Junta de Carapelhos e Seixo, nomeadamente.  ----------------  

 -----Quanto à questão de redução de energética, informou que se estava a 

trabalhar num plano de redução de energia, de acordo com a legislação que 

tinha sido aprovada no dia anterior. A mesma legislação tinha um plano próprio 

para as Autarquias Locais e também para as Juntas as Freguesia.  ----------------  

 -----Quanto à pavimentação, disse que ia ser preparado um plano, semelhante 

ao último, visando e dando prioridade aquelas que estavam em pior estado de 

utilização. A mesma metodologia ia ser aplicada aos passeios.  ---------------------  

 -----Achava pertinente e concordava com uma ação de sensibilização no âmbito 

da limpeza de terrenos e Centro Circular de Resíduos.  --------------------------------  

 -----Quanto à limpeza das pistas ciclo pedonais, relembrou que no passado ano 

a JFPM só as limpou no mês de junho, praticamente, em início de época balnear. 

Reconhece que havia muito a melhorar, mas adverte que na época da JFPM a 

limpeza também não era exímia. A limpeza atual era feita por meios próprios e 
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quando necessário contratava-se uma empresa para aquele fim. O valor, não o 

tinha ali consigo.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----Quanto à época balnear, reconhece que houveram lacunas e que havia 

aspetos a melhorar na limpeza e manutenção de espaços. No entanto, a JFPM 

também poderia dar a sua contribuição conforme as competências que lhe eram 

inerentes. Mais disse, que se assim o entendessem, poder-se-ia trabalhar em 

conjunto para a próxima época balnear.  ----------------------------------------------------  

 -----Referiu que a vandalização era um problema, no que tocava a equipamentos 

públicos e de difícil combate. A passadeira junto ao Intermarché, ia ser analisada 

com o Sr. Vice-Presidente para saber se era viável.  ------------------------------------  

 -----Tomou o uso da palavra o Sr. Augusto Miranda (CHEGA) em que deu nota 

de uma reunião que houve com a comissão nomeada no âmbito da ETAR das 

Cochadas. Referiu que no entendimento do Partido CHEGA esta comissão devia 

ser sobre o acompanhamento de toda a problemática do saneamento em Mira. 

Referiu ainda que relativamente à ETAR das Cochadas, os técnicos referiram 

que entrará em funcionamento experimental na melhor das hipóteses em 2024 

e que o projeto final ainda não é conhecido pois está dependente das 

prorrogativas do próprio concurso. Questionou em que ponto está o concurso 

para a construção da ETAR que vai no terceiro concurso. Questionou também 

em que ponto está o concurso para as ligações e infraestruturas de apoio à 

ETAR que vai no segundo concurso. ---------------------------------------------------------  

 -----Interveio a Sra. Maria José (PS) que falou acerca de um acidente rodoviário 

que houve no aldeamento do Miraoásis, e achou por bem falar nele uma vez que 

houve um acidente com uma vítima mortal. No entanto, acha por bem fazer 

algum tipo de intervenção naquela estrada.  -----------------------------------------------  

 -----Fez alusão às festas do São Tomé, época balnear e mostra gastronómica, 

parabenizando os eventos, mas que os mesmos tinham tido alguma 

descoordenação a nível interno. Na mostra gastronómica, referiu que deveria 
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haver melhores condições para os restaurantes trabalharem, no entanto, gostou 

da nova disposição da mesma naquele ano.  ----------------------------------------------  

 -----Interveio o Sra. Lurdes Mesquita (PSD) que começou por questionar qual 

era a localização atual dos militares no Concelho. Qual era o ponto de situação 

do protocolo que foi assinado com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em 

relação ao açude da Videira e Casal São Tomé.  -----------------------------------------  

 -----Questionou para quando a reflorestação nas zonas ardidas.  -------------------  

 -----Parabenizou o executivo pela aquisição do moinho, achando que aquele era 

o caminho certo.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----Em resposta o Sr. Presidente da Câmara começou por explicar que a 

empresa que ganhou o concurso público de concessão e execução a ETAR das 

Cochadas estava a fazer um projeto técnico da mesma. O mesmo ter-lhe-ão dito 

que era entregue dentro de mais ou menos um mês e que de seguida iniciar-se-

ia a construção da mesma.  ---------------------------------------------------------------------  

 -----Relativamente ao acidente, teve conhecimento do mesmo e achava que 

tinha de ser pensado para breve uma solução para aquela estrada e lamentou 

profundamente o que aconteceu ali.  ---------------------------------------------------------  

 -----Tomou o uso da palavra o Sr. Vereador Tiago Cruz que enumerou e aludiu 

para os vários eventos culturais e desportivos que decorreram até aquela data. 

Aproveitou para agradecer a todos os colaboradores da CMM, bem como, a 

entidades externas, tais como, Associação Empresarial de Mira, Viveiros da 

Quinta e tecido associativo do Concelho.  --------------------------------------------------  

 -----Concordou com as melhorias de condições na Mostra Gastronómica, mas 

era situação a melhorar. -------------------------------------------------------------------------  

 -----Aproveitou para convidar todos os presentes a aparecerem no evento da 

Motonáutica (Barrinha, Praia de Mira) que passados 38 anos estaria de volta ao 

nosso Concelho.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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 -----Tomou o uso da palavra o Sr. Vereador Bruno Alcaide informando que os 

militares iniciaram os trabalhos no Cais do Areão e iam rumo ao Casal de São 

Tomé.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Informou que ia ser assinado com a APA, um protocolo, que era financiado 

a 100% e visava a reabilitação do açude da Videira Sul e do Casal de São Tomé, 

que iria permitir um controlo bem maior de todo o recurso hídrico.  -----------------  

 -----A reflorestação ia começar no mês de outubro, o projeto era aquele que já 

tinha sido ali mostrado e a seu ver era de uma grande importância para o 

Concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Carlos Nora (PS) que informou acerca de mau cheiro na 

Ermida, zona da Calvela e gostaria de saber se se sabe o que passava ali. -----  

 -----Voltou a falar do PDM (Plano Diretor Municipal) mais concretamente, Rua 

Gonçalo Tavares se ia haver possibilidade de alguma urbanização naquela zona. 

Na rua das Pedregueiras aludiu para o mau estado que se encontrava a estrada. 

 -----Interveio o Sr. Gabriel Pinho (PSD) que parabenizou pelos eventos, “Festas 

São Tomé” e a “Mostra Gastronómica”. Quis deixar uma palavra de apreço ao 

funcionário Filipe pelo seu bom trabalho e desempenho a nível de limpeza nas 

“Festas de São Tomé”.  --------------------------------------------------------------------------  

 -----Voltou a pedir que alcatroassem a Rua dos Emigrantes, nos Carapelhos que 

seria das únicas com acesso a habitação que se encontrava em terra batida. ---   

 -----Relembrou um protocolo anterior entre a CMM e Associação de 

Solidariedade Social dos Carapelhos e Corticeiro de Baixo e do seu bom 

funcionamento e entendimento das partes, agora, lamentava que o mesmo não 

se pudesse fazer. Interveio o Sr. João Luis Pinho (PS) que parabenizou a 

Freguesia do Seixo pelo ótimo trabalho e desenvolvimento na casa Gandaresa. 

Manifestou o seu agrado pela aquisição por parte do Município do Moinho na 

Lagoa de Mira. Mostrou o seu descontentamento, quanto à falta de água em 

alguns cursos de água. Ficou agradado pelo facto do projeto da ETAR estar para 

arrancar, no entanto, a mesma só por si não era solução.  ----------------------------  
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 -----Em resposta o Sr. Presidente da Câmara começou por explicar que o cheiro 

que se fez sentir na Ermida e não só, era dos campos agrícolas, a situação foi 

reportada ao Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente – SEPNA.  ------------  

 -----Informou que o PDM já estava numa fase avançada de negociação entre 

entidades, próximo passo era reunir na CCDR, mas logo que necessária iria 

àquela Assembleia mais novidades para poder seguir para discussão pública.  -  

 -----Relativamente às refeições escolares em IPSS´s era uma questão legal que 

não se conseguia ultrapassar.  -----------------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Pedro Laranjeiro (PSD) que questionou acerca do ponto de 

situação das obras de requalificação energética na Piscina Municipal e para 

quando seria o início trabalhos de manutenção no Pavilhão Municipal.  -----------  

 -----Parabenizou a CMM pela organização da época balnear passada 

(animação, vigilância, etc).  ---------------------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Paulo Grego (PS) que informou que se estava a entrar no 

último trimestre do ano e o apoio às Associações estava em atraso. Disse não 

achar correto o pagamento de inscrição no torneio de São Tomé, bem como, não 

ter havido reunião de avaliação da festa. Acha que as associações que estavam 

nas tasquinhas podiam ser mais ajudadas, visto que, aquela era uma zona nobre 

das festas.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Disse que a gala de Reconhecimento Desportivo e Cultural deveria ser para 

continuar, pois, considerava uma boa iniciativa. ------------------------------------------  

 -----Interveio a Sra. Clara Clemente (PSD) que questionou acerca das obras 

finais do CRO - Centro de Recolha Oficial, pelas obras da pista ciclo pedonal que 

ligariam o Poço da Cruz à Praia de Mira e por último referiu a destruição das 

dunas na parte sul da praia do Poço da Cruz, disse, haver necessidade de 

intervenção urgente. Quis deixar nota, que as casas de banho do Poço da Cruz 

durante a época balnear, estiveram sempre impecáveis.  ------------------------------  
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 -----Em resposta o Sr. Presidente da Câmara começou por agradecer a todos 

os intervenientes da época balnear, para que a mesma corresse bem 

(Adamastor, etc).  ----------------------------------------------------------------------------------  

 -----As obras do CRO estavam na parte final, faltava as ligações elétricas, que 

já estavam a ser feitas, embora o custo fosse elevado para o Município.  ---------  

 -----A pista ciclo pedonal estava a demorar porque havia a necessidade de 

colocar uma ponte perto da que já lá estava e com aquela situação houve uma 

alteração de cronograma e as obras naquele ponto ter-se-iam atrasado 

obrigando-as a terem avançado para outros locais.  -------------------------------------  

 -----Quanto à praia no Poço da Cruz, já teve a oportunidade de reunir duas vezes 

com a Agência Portuguesa do Ambiente – APA e havia previsão de intervenção 

em 2023.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Interveio a Sra. Vereadora Madalena Santos dizendo que as obras na 

Piscina Municipal no âmbito da eficiência energética estavam a decorrer bem, 

houve um atraso, efetivamente, na entrega de luminárias para substituir na zona 

do Cais e a data prevista da abertura seria para 17 outubro, de resto estava tudo 

a correr dentro dos prazos esperados.  ------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Vereador Tiago Cruz que pediu desculpa pelo atraso da 

atribuição de subsídios às Associações, mas espera ver a situação sanada na 

reunião de Câmara seguinte.  ------------------------------------------------------------------  

 -----Relativamente, às festas de São Tomé, confirmou que houveram falhas e 

consequentemente melhorias a serem feitas, agradeceu a participação das 

associações nas tasquinhas dizendo que era uma festa dentro de outra festa, no 

bom sentido. Quanto ao pagamento de inscrição no torneio, era conhecimento 

das associações que o dinheiro era para a arbitragem.  --------------------------------  

 -----Quanto ao Mérito Desportivo, era para continuar e o mesmo tinha como 

âmbito a criação de uma nova dinâmica e valorização à área desportiva e 

cultural.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 
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 -----Entretanto, foi proposto um voto de louvor ao Sr. Juan Pato naquele 

momento, pois tinha sido noticiado que o mesmo tinha sido Campeão Mundial 

de Pesca Embarcada, o qual foi aprovado por unanimidade e aclamação. -------  

 -----O Sr. Presidente da Assembleia Municipal advertiu que o PS e a Câmara 

já não tinham mais tempo para usarem no Período antes da ordem do dia.  -----  

 -----Interveio o Sr. Manuel Inocêncio (PSD) que fez algumas considerações, 

visto que não ia obter resposta por parte da Câmara, relativamente, à 

transferência de competências na área da Saúde, projeto de requalificação do 

Centro de Saúde, a qualidade da água (que tinha melhorado), as obras no 

Montalvo, e sugeriu que as animações/eventos deveriam ser por todas as 

freguesias do Concelho. -------------------------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Pedro Nunes (PSD) que fez algumas considerações, visto 

que não ia obter resposta por parte da Câmara, relativamente à necessidade de 

intervenção dunar na praia do Poço da Cruz e a necessidade das obras de 

requalificação na Escola Secundária de Mira. Parabenizou ainda os trabalhos de 

limpeza nos recursos hídricos feitos pelos militares.  ------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Augusto Miranda (CHEGA) que fez algumas considerações, 

referiu que é uma ETAR de terceira geração com tratamento de azoto e fósforo 

com remoção de nitratos e fosfatos, desinfeção biológica por ultravioletas e 

membranas. Referiu que esta ETAR irá tratar de um volume de efluentes 

considerável, mas pode não resolver os problemas do concelho de Mira e que 

embora o volume de tratamento de efluentes seja bastante grande em caso de 

emergência o resultado será sempre o mesmo, descarga para as linhas de água. 

A ETAR irá tratar exclusivamente efluentes do concelho de Cantanhede. No 

entanto existem nove ETAR ativas, basta consultar o site da INOVA, que não 

estão ligadas ao sistema. Estas nove ETAR tratam um volume anual de 733 000 

metros cúbicos ano e ninguém poderá garantir que todas, ou parte delas, não se 

venham a ligar ao sistema daqui a alguns anos e voltamos a ter os mesmos 

problemas. Questionou o executivo se este podia garantir que o Município de 



Livro de Atas n.º  

 

 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 28/09/2022 
Página 16 de 26 

 

Cantanhede ou a Inova futuramente não irão desmantelar algumas ou todas 

estas ETAR e voltar a sobrecarregar o sistema. Em seguida referiu que existem 

outros problemas com o saneamento no concelho. Questionou novamente em 

que ponto está o concurso para a ligação norte em alta de saneamento. ---------- 

 -----O Sr. Presidente da Assembleia Municipal popôs um voto de pesar pelo 

falecimento do Sr. Mário Maduro (antigo membro da Assembleia Municipal), o 

qual foi aprovado por unanimidade.  ----------------------------------------------------------  

 ----- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (Artigo 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 ---------------------------------------------------------------------  

 -----Esclareceu o Sr. Presidente da Câmara que se tinha mantido todos os 

indicadores e índices financeiros em comparação com os relatórios anteriores.   

 -----Interveio o Sr. António Teixeira (PS) que fez alusão à diminuição de 

estacionamentos no parque de estacionamento Lago do Mar e pediu 

esclarecimentos acerca das obras no campo de futebol.  ------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Francisco Reigota (PS) dizendo que houveram questões que 

ficaram por lhe responder.  ----------------------------------------------------------------------  

 -----Saudava a parceria com o Exército, no entanto, achava que algumas das 

suas intervenções não deviam ser com maquinarias de maiores dimensões. 

Disse nunca ter sido informado acerca daquelas intervenções.  ---------------------  

 -----Referiu que relativamente à obra do Eurovelo, não tinha recebido nenhuma 

informação/projeto.  -------------------------------------------------------------------------------  

 -----Saudou as intervenções feitas ali no âmbito da Barra de Mira. ------------------  

 ----- Disse que o serviço S.P.A - Serviço Prevenção ao Afogamento era uma 

mais valia para o Concelho.  --------------------------------------------------------------------  
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 -----Saudou a inauguração da casa gandaresa, pois era um património a ser 

preservado. A aquisição de um moinho e de um palheiro era interessante, mas 

não se podiam esquecer que já havia um palheiro na Praia de Mira.  --------------  

 -----O centro circular, não era um ecocentro como já havia dito anteriormente. 

No entanto, era melhor ter aquele do que não haver nenhum.  -----------------------  

 -----Quanto à Mostra Gastronómica, congratulou o evento, mas referiu que eram 

poucos palheiros.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 -----Interveio a Sra. Lurdes Mesquita (PSD), aludindo para o facto de o que 

tinha sido dito nas intervenções anteriores nada tinham a ver com o ponto que 

estava a ser votado.  ------------------------------------------------------------------------------  

 -----Fez considerações relativamente, às receitas apresentadas no relatório e 

que infelizmente não era um mal do Município, mas sim nacional.  -----------------   

 -----O Sr. Presidente da Assembleia Municipal alertou que dali em diante não 

ia permitir que as intervenções continuassem se as mesmas não estivessem 

relacionadas com o ponto em questão, ter-se-ia de cumprir o regimento.  --------  

 ----- Interveio o Sr. Paulo Grego (PS) dizendo que o regimente a ser cumprido 

à risca, tinha de ser por todos ali presentes.  ----------------------------------------------  

 -----O Sr. Presidente da Câmara quis dar nota que os militares iam começar os 

trabalhos na segunda quinzena de setembro e o mesmo podia ser confirmado 

através de ata feita. Mais, informou da aquisição de alguns veículos para limpeza 

dos recursos hídricos.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ----- No estacionamento não foi retirado ¼ do estacionamento, e o que tinha sido 

retirado era um cumprimento legal que era imposto, ou seja, era de lei. Quanto 

ao Touring, havia reuniões regulares e estava tudo articulado quanto às 

intervenções da CMM (exemplo: varões; colocação de contentores, entre 

outros). 

 ----- Interveio o Sr. Vereador Tiago Cruz que teceu considerações relativas às 

aquisições de património por parte da CMM e relativamente à presença de 
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restaurantes na mostra gastronómica os mesmos não participaram alegando 

exaustão depois de uma época balnear muito forte.  ------------------------------------  

 ----- Quanto a receitas, disse achar que o caminho não ia ser muito animador 

devido a uma conjuntura de fatores tais como, transferências de competências, 

revisões de preços, entre outros.  -------------------------------------------------------------  

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

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

----- PONTO DOIS: Aprovação de alteração do Regimento da Assembleia 

Municipal de Mira, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

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

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

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

 ----- PONTO TRÊS:  Fixação da taxa do IMI, IRS, derrama e direito municipal 

de passagem a liquidar em 2023, nos termos do n.º 1, n.º 5 e n.º 14 do artigo 

112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis - CIMI aprovado pelo 

Decreto – Lei nº 287/2003 de 12 de Novembro, conjugado com o artigo 14º 

e ssº e n.º 1 do artigo 26.º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, na atual 

redação e em harmonia com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º 

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

 ----- Explicou o Sr. Presidente da Câmara que dada a dificuldade que se 

atravessava, achava por bem fixar um valor mínimo.  -----------------------------------  

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

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

 -----PONTO QUATRO: Fixação da taxa de IMI para prédios de sujeitos 

passivos com dependentes a cargo - 2023 (IMI famílias), nos termos do 

artigo 112.º- A do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis - CIMI, 

aprovado em anexo ao Decreto – Lei nº 287/2003 de 12 de novembro, 

aditado pelo artigo 162º da Lei nº 7-A/2016 de 30 de Março, que aprovou o 

Orçamento do Estado para 2016, em harmonia com o disposto na alínea d) 
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do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 

atual redação --------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Francisco Reigota (PS) que sugeriu a isenção de IMI para 

palheiros e casas gandaresas.  ----------------------------------------------------------------  

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

 ----- Colocado à votação o Ponto 4 foi aprovado por unanimidade.  ----------------  

 -----PONTO CINCO: Aprovação da 4ª Revisão Orçamental e 4ª Revisão às 

Grandes Opções do Plano – Ano 2022, nos termos preconizados da alínea 

a) do nº, 1 do artº. 25º. do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 

atual redação --------------------------------------------------------------------------------------  

 -----Explicou o Sr. Vereador Tiago Cruz que aquele ponto se prendia com uma 

candidatura que havia sido feita, na qual a entidade solicitou que ela ficasse 

plasmada no orçamento municipal, ou seja, uma nova GOP – Grandes Opções 

do Plano.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Interveio o Sr. Augusto Miranda (CHEGA) questionando porque se tinha 

de retirar dinheiro de uma rubrica para outra. Fez alusão a três novos Trails e a 

uma aquisição de uma plataforma Smart Turismo e por último posto de 

carregamentos de veículos elétricos uma vez que se estavam a adquirir deles.  

 ----- Em resposta o Sr. Vereador Tiago Cruz disse que não se podia fazer essa 

análise superficial em termos de correções das rubricas porque obviamente ter-

se-ia de ter em consideração a execução aquele dia e a projeção até ao final do 

ano. Os novos Trails era uma ferramenta para potenciar mais algum turismo. 

Com os veículos que estavam para ser adquiridos ia-se também ter mais quatro 

pontos de carregamento para veículos elétricos.  ----------------------------------------  

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

 -----Colocado à votação o Ponto 5 foi aprovado por maioria, com 9 votos contra 

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

 -----PONTO SEIS: Aprovação, nos termos do disposto na alínea c), do nº. 1, 

do artº. 25º., do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, na atual 
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redação, da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Mira e a 

Autoridade Tributária para cobrança coerciva de tributos. -----------------------  

 ----- Interveio o Sr. Augusto Miranda (CHEGA) dizendo que achava que aquela 

situação já estava protocolada.  ---------------------------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Carlos Nora (PS) dizendo que não votava o ponto pois 

achava que aquele protocolo era semelhante ao da via verde e só servia para 

desgraçar mais as pessoas.  -------------------------------------------------------------------  

 ----- Interveio o Sr. João Luis Pinho (PS) questionando qual seria o prazo que 

a Autoridade Tributária – AT tinha, para efetuar aquelas transferências para o 

município.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Em resposta a Sra. Chefe de Divisão, Cármen Santos explicou que o 

protocolo era “desenhado” pela AT e só depois de assinado é que se ia saber 

como se procedia aos pagamentos à CMM.  -----------------------------------------------  

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

 -----Colocado à votação o Ponto 6 foi aprovado por maioria, 1 voto contra do Sr. 

João Luis Pinho (PS), com 8 abstenções do PS e restantes votos a favor do PSD 

e CHEGA.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----PONTO SETE: Atribuição de benefícios fiscais a imóvel inserido em 

área de reabilitação urbana, nos termos do disposto na alínea c), do nº. 1, 

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

redação, em articulação com o disposto no artº. 45º., da Lei nº. 114/2017, 

de 29 de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Explicou o Sr. Presidente da Câmara que uma das prorrogativas dos 

imóveis situados em Área de Reabilitação Urbana, naquele caso no centro da 

vila de Mira, era o proprietário poder usufruir de isenção fiscal aquando da 

recuperação dos imóveis situados no centro da vila.  -----------------------------------  

 -----Interveio o Sr. João Luis Pinho (PS) concordando com aquela isenção, 

todavia achava que era injusto para aqueles que não tinham propriedades dentro 

da Área de Reabilitação Urbana.  -------------------------------------------------------------  
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 ----- Interveio o Sr. Francisco Reigota (PS) falou da importância da criação 

daquelas áreas, no entanto, achava que se podiam criar outras Áreas de 

Reabilitação Urbana.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Em resposta o Sr. Presidente da Câmara informou que as Áreas de 

Reabilitação Urbana podiam ser redefinidas, mas, muito tinham a ver com os 

centros históricos para assim trazer pessoas para o centro da vila.  ----------------  

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

 ----- Colocado à votação o Ponto 7 foi aprovado por unanimidade.  ----------------  

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

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

retificação e celebração de adenda ao Contrato de Delegação de 

Competências celebrado entre o Município de Mira e o Agrupamento de 

Escolas de Mira, ao abrigo do disposto no artigo 174º do Código 

Procedimento Administrativo em harmonia com o disposto na alínea m) do 

n.° 1 do artigo 33º do Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro na atual 

redação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Explicou o Sr. Vice-Presidente Artur Fresco que falou da importância da 

aquisição da nova plataforma “Siga” e que era uma mais valia para todos. Aludiu 

que na Reunião de Câmara de 11/05/2022 tinha sido aprovado um protocolo 

entre a CMM e Agrupamento de Escolas, mas, verificou-se agora com o andar 

dos tempos que havia alguns lapsos que foram tratados e que necessitaram de 

ser retificados, designadamente: no ponto 13, na cláusula número 4 foi suprimido 

o ponto completo número 2, a cláusula 7 e as AF -  Atividades de Animação e 

Apoia à Família, AEC - Atividades de Enriquecimento Curricular que estavam 

delegadas no Agrupamento mas era o Município que tinha a competência de 

fazer a contratação a partir daquele ano letivo.  -------------------------------------------  

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

 -----Colocado à votação o Ponto 8 foi aprovado por maioria, com 9 abstenções 

do PS, 1 abstenção do CHEGA e restantes votos a favor do PSD.  -----------------  
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 -----Não interveio na votação a Srª. Lurdes Mesquita, em cumprimento do 

disposto no nº. 6, do artº. 55º., do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro 

na atual redação, em articulação com o nº. 4, do artº. 31º. do Código do 

Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------------------------  

 -----PONTO NOVE: Declaração de interesse municipal do projeto “MIRA 

WALKING TRAILS” nos termos do disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 

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

 ----- Explicou o Sr. Presidente da Câmara que os Trails eram os que haviam 

sido falados pelo Sr. Vereador Tiago Cruz.  ------------------------------------------------  

 ----- Interveio o Sr. Francisco Reigota (PS) disse que ia votar a favor do projeto, 

apesar de não o conhecer.  ---------------------------------------------------------------------. 

 -----Explicou o Sr. Presidente da Câmara que não era o projeto, mas sim o 

interesse municipal que se estava a votar.  -------------------------------------------------  

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

 ----- Colocado à votação o Ponto 9 foi aprovado por unanimidade.  ----------------  

 -----PONTO DEZ: Revogação da decisão de contratar: Operação de 

financiamento com o Banco Comercial Português, SA, para contrato de 

locação financeira (leasing), com opção de compra, de duas viaturas 

elétricas.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Explicou o Sr. Presidente da Câmara que a decisão de não contratar era 

por dificuldade de entrega por demora do processo burocrático e depois posterior 

demora da entrega das viaturas.  --------------------------------------------------------------  

 ----- Interveio o Sr. Paulo Grego (PS) relembrando que alertou que aquele não 

era um bom negócio.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Explicou o Sr. Presidente da Câmara que a candidatura ao fundo ambiental 

definia que tinha de ser aquele mecanismo de aquisição.  -----------------------------  

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

 -----Colocado à votação o Ponto 10 foi aprovado por maioria, com 9 abstenções 

do PS, 1 abstenção do CHEGA e restantes votos a favor do PSD.  -----------------  
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----- PONTO ONZE: Autorização para repartição de encargos para os anos 

2022 a 2026 (48 meses), e autorização prévia para assunção de 

compromissos plurianuais para os mesmos anos, no âmbito de abertura 

de procedimento para Locação Operacional de viatura elétrica ligeira de 

passageiros.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -----Colocado à votação o Ponto 11 foi aprovado por maioria, com 9 abstenções 

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

----- PONTO DOZE: Autorização, nos termos consagrados na alínea f), do 

n.º 1 e do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, 

para contração de empréstimo de Médio e Longo Prazo destinado à 

aquisição de veículo pesado de transporte de crianças e jovens. -------------  

 ----- Explicou o Sr. Vice-Presidente Artur Fresco da necessidade de adquirir 

um autocarro escolar pois o que havia tinha muitos anos e tinha deixado de poder 

transportar jovens com idades inferiores a 16 anos.  ------------------------------------  

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

 -----Colocado à votação o Ponto 12 foi aprovado por maioria, com 9 abstenções 

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

----- PONTO TREZE: Intenção do Município de Mira de solicitar ao Governo 

declaração de utilidade pública de expropriação, com carácter urgente, 

para a execução da empreitada de Expansão da Área de Desenvolvimento 

Tecnológico e Industrial - Polo I ------------------------------------------------------------  

 ----- Explicou o Sr. Presidente da Câmara que tinha sido aprovado por fundos 

comunitários a construção de um arruamento que ia desde os móveis Cruzeiro 

até o interior da zona Industrial, portanto, tinham de ser adquiridos terrenos.  ---  

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

 -----Colocado à votação o Ponto 13 foi aprovado por maioria, 9 abstenções do 

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



Livro de Atas n.º  

 

 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 28/09/2022 
Página 24 de 26 

 

----- PONTO CATORZE: Relatório de fiscalização semestral sobre a situação 

económica e financeira do Município – 1º Semestre de 2022 – Tomada de 

conhecimento -------------------------------------------------------------------------------------  

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

primeiro semestre de 2022.  --------------------------------------------------------------------  

 ----- Interveio Sr. Carlos Nora (PS) dizendo que para ele aquele não era relatório 

de fiscalização.  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----- PONTO QUINZE: Processo de inspeção nº NUI/AA/OT/000 

004/20.7.AOT- relatório follow-up - tomada de conhecimento -------------------  

 ----- Explicou o Sr. Presidente da Câmara que sempre que havia alguma 

evolução de ações na Câmara o relatório vinha para conhecimento aquela 

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

 ----- Interveio o Sr. Augusto Miranda (CHEGA) fazendo referência à tardia 

entrega daquele relatório, que por sua vez, era bastante extenso.  -----------------  

 ----- Interveio o Sr. Francisco Reigota (PS) que teceu considerações acerca da 

situação da Videira Sul e todo o seu processo em curso para possível 

legalização. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

segmento de evolução das várias situações e que já teriam vindo outros aquela 

Assembleia. Havia alguma evolução nos mesmos e deu o exemplo da questão 

do Clube Náutico, entre outros.  ---------------------------------------------------------------  

 ----- Interveio o Sr. Francisco Reigota (PS) que disse que faltavam respostas a 

questões que ali fazia. Propôs que se fizesse uma Assembleia Municipal 

extraordinária só para aquele assunto.  -----------------------------------------------------  

 ----- Esclareceu o Sr. Presidente da Câmara que havia um grande empenho 

por técnicos da Câmara e Executivo, por isso terem contratado a Dra. Fernanda 
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Paula Oliveira para ajuda nos vários âmbitos descritos naquele relatório, 

nomeadamente, a situação da Videira do Sul.  --------------------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Francisco Reigota (PS) tecendo várias considerações e 

entre elas falou das notificações que as pessoas estavam a receber 

relativamente aos “seus” terrenos na Videira Sul. Relembrou que tinha apoiado 

aquele executivo aquando da ida ao Centro Cultural da Praia de Mira para falar 

com a população para resolução da legalização dos terrenos que cada um 

possuía na Videira Sul. Mais disse, que afinal não havia uma solução à vista e o 

que havia sido dito não estava a corresponder àquela realidade atual. ------------  

 ----- Interveio o Sr. António Teixeira (PS) dizendo que esteve presente aquando 

do esclarecimento no Centro Cultural da Praia de Mira acerca da legalização dos 

terrenos da Videira Sul e tinha ficado com a perceção que tudo ia ficar 

resolvido/legalizado. No entanto, as pessoas começaram a receber notificações 

e ficaram surpreendidas com as mesmas uma vez que supostamente as suas 

situações iam ficar resolvidas.  -----------------------------------------------------------------  

 ----- Esclareceu o Sr. Presidente da Câmara que pediu às pessoas para elas 

se dirigiram à CMM ao balcão BUPI para registo de terrenos, pois só assim havia 

noção dos terrenos e quem os estava a “explorar”. Mais disse, que aquela era a 

informação que queria ter passado pois só daquela forma se poderia tentar 

ajudar as pessoas e no momento certo as pessoas iam ser chamadas 

novamente para mais informações. Voltou a dizer, como já o tinha dito, as 

situações não iam ser todas resolvidas, pois não se conseguiria tal.  ---------------  

 -----Interveio a Sra. Lurdes Mesquita (PSD) dizendo que todos compreendiam 

as posições das pessoas, entre elas, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da 

Praia de Mira e Sr. Presidente da Câmara, no entanto, tinha de haver 

compreensão de todas as partes pois, era visível que aquele executivo estava a 

tentar resolver um problema de décadas e décadas.  -----------------------------------  

 -----Interveio o Sr. Presidente da Assembleia Municipal aludindo para a 

complexidade daquela situação/problema que se estava a arrastar ao longo de 
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vários anos. Achava que devia haver muita solidariedade entre todas as partes, 

tinha de se ter muita cautela no que se dizia pois haviam demasiadas entidades 

envolvidas.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -----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.) 

 


