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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 cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniu em 

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

sob a presidência do Ex.mo Sr. Prof. Nélson Miranda Cadete, secretariado pela 

Sr.ª Eng.ª Regina Maria Duarte Serrano e Srª. Marta Sofia Cunha e Silva --------  

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

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

----- PONTO UM: Licença de uso privativo do domínio público, para o posto 

de abastecimento de combustíveis na Praia de Mira – Autorização para 

pagamento em prestações. -------------------------------------------------------------------  

----- PONTO DOIS: Hasta pública para a concessão de espaços públicos 

para a instalação de estruturas destinadas à afixação de publicidade 

estática no concelho de Mira - Autorização, nos termos do disposto na 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pelo Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 

com o disposto na alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma, na 

atual redação.  -------------------------------------------------------------------------------------  

----- PONTO TRÊS: Autorização para a repartição de encargos para os anos 

económicos de 2021 a 2025, bem como autorização prévia para assunção 

de compromissos plurianuais, no âmbito de abertura de procedimento por 

concurso público para contratação de locação financeira (leasing), com 

opção de compra, para aquisição de duas viaturas elétricas.  ------------------  

----- PONTO QUATRO: Autorização para a repartição de encargos para os 

anos económicos de 2021 a 2025, e autorização prévia para assunção de 

compromissos plurianuais para os mesmos anos, referente ao contrato-

programa de desenvolvimento desportivo com o Clube Domus Nostra  ----  

----- PONTO CINCO: Plano Municipal da Defesa da Floresta contra 

Incêndios 2021-2030 – Aprovação do Regulamento. -------------------------------- 
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----- PONTO SEIS: 6ª. Alteração ao Plano Diretor Municipal de Mira - 

proposta de correção material da Planta de Condicionantes – Reserva 

Agrícola Nacional, de acordo com o no n.º 1 do artigo 90.º do RJIGT. -------- 

----- PONTO SETE: Utilização privativa do domínio público hídrico, 3 

unidades balneares na Praia de Mira (APC - UB02, EP - UB05, APC - UB11) 

– Ratificação, nos termos do artigo 164º do Código do Procedimento 

Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- PONTO OITO: Aprovação do Regulamento do Centro Circular de 

Resíduos de Mira. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- PONTO NOVE: Isenção do pagamento de taxas de terrado das feiras, 

não realizadas por motivo da pandemia do Covid-19 – ano 2021 – Tomada 

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

----- PONTO DEZ: Isenção do pagamento de taxas da venda ambulante em 

local fixo na Praia de Mira, não realizada por motivo da pandemia do Covid-

19 – Tomada de conhecimento. ------------------------------------------------------------- 

----- PONTO ONZE: Pronúncia de não aceitação do exercício das 

competências transferidas para as autarquias locais, por via do Decreto-

Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto (setor da ação social) e previstas nos 

artigos 10º e 11º, no decorrer do ano de 2021 – Tomada de conhecimento. - 

----- PONTO DOZE: Oposição à prospeção e pesquisa de depósitos 

minerais de caulinos no concelho de Cantanhede – Tomada de 

conhecimento.  ------------------------------------------------------------------------------------   

----- PRESENÇA DO EXECUTIVO: ------------------------------------------------------------------ 

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

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Raul José Rei Soares de Almeida, o Sr. 

Vereador, Nelson Teixeira Maltez, a Sr.ª Vereadora, Dr.ª Dulce Helena Ramos 

Cainé, a Sr.ª Vereadora, Dr.ª Madalena Santos e Dr. José Luis Pimentel 

Lavrador. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- PRESENÇA DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL -------------------------------  
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 -----Estiveram presentes nesta sessão os Senhores: Hugo Daniel Gomes, 

Nelson Miranda Cadete, Regina Maria Duarte Serrano, Paulo Jorge Santos 

Grego, Pedro Nunes, Rui Miguel Oliveira Canudo,  Maria Leonor Cruz Reigota 

Tomás Borralho, João Pedro Ventura Almeida, André Frederico Guilhoto 

Monteiro, Manuel Ferreira Inocêncio, Telma Milene Magueta Salvador, João Luis 

Santos Marques de Pinho, Pedro Jorge Morais Laranjeiro,  Carlos Manuel 

Domingues Veríssimo, João Augusto Ribeiro de Sousa, Marta Sofia Cunha e 

Silva, Maria Clara de Simões Clemente,  e os Presidentes das Juntas de 

Freguesia: de Mira, Artur Jorge Ribeiro Fresco, da Praia de Mira, Francisco 

Daniel Soares Reigota, do Seixo, Tiago Daniel Castro da Cruz, dos Carapelhos 

o Gabriel Miranda de Pinho.  -------------------------------------------------------------------  

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

 -----Verificou-se a falta do Dr. Mário Ribeiro Maduro, Edite Domingues Custódio, 

André Gomes que foi substituído por João Luis Santos Marques de Pinho, Vera 

Manco que foi substituída por João Augusto Sousa e Carlos Jorge dos Santos 

Nora.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

----- PONTO UM: Licença de uso privativo do domínio público, para o posto 

de abastecimento de combustíveis na Praia de Mira – Autorização para 

pagamento em prestações. -------------------------------------------------------------------  

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

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

----- Interveio a Sra. Maria Leonor Borralho (PS) esclarecendo que não votaria 

aquele ponto devido a conflito de interesses.  ---------------------------------------------  

------------------------------------------- VOTAÇÃO --------------------------------------------- 
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----- Submetido a votação o ponto um da ordem do dia, foi aprovado por maioria 

com 3 abstenções de Hugo Gomes (PS), Francisco Reigota (PS), João Sousa 

(PS) restantes votos a favor (PS), (PSD) e (MAR).  --------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia passou ao Ponto dois da 

ordem do dia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- PONTO DOIS: Hasta pública para a concessão de espaços públicos 

para a instalação de estruturas destinadas à afixação de publicidade 

estática no concelho de Mira - Autorização, nos termos do disposto na 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pelo Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 

com o disposto na alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma, na 

atual redação.  -------------------------------------------------------------------------------------  

----- 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 dizendo que aquele ponto era 

referente à afixação de publicidade em espaço público, como se podia verificar 

nos documentos e anexos da proposta.  ----------------------------------------------------  

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

----- Submetido a votação o ponto dois da ordem do dia, foi aprovado por 

unanimidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia passou ao ponto três da 

ordem do dia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- PONTO TRÊS: Autorização para a repartição de encargos para os anos 

económicos de 2021 a 2025, bem como autorização prévia para assunção 

de compromissos plurianuais, no âmbito de abertura de procedimento por 

concurso público para contratação de locação financeira (leasing), com 

opção de compra, para aquisição de duas viaturas elétricas.  ------------------  

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

SR. PRESIDENTE DA CÂMARA E MEMBROS DA ASSEMBLEIA  ---------------  
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----- Explicou o Sr. Presidente da Câmara que houve um concurso para viaturas 

elétricas, mas a sua aquisição era através de Leasing, logo, os custos seriam 

repartidos por vários anos e daí ter de se pedir autorização à Assembleia.  ------ 

 ----- Interveio o Sr. Paulo Grego (PS), questionando qual teria sido o montante 

financiado por aquela candidatura, que tipologia eram as duas viaturas e por fim, 

se o Leasing era uma das obrigatoriedades da candidatura.  ------------------------- 

 -----Respondeu o Sr. Presidente da Câmara que o apoio mensal era de 250€ 

para cada viatura e que o Leasing teria sido opção.  ------------------------------------  

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

----- Submetido a votação o ponto três da ordem do dia, foi aprovado por maioria 

com sete abstenções do PS e restantes votos a favor do MAR e PSD.  -----------  

----- PONTO QUATRO: Autorização para a repartição de encargos para os 

anos económicos de 2021 a 2025, e autorização prévia para assunção de 

compromissos plurianuais para os mesmos anos, referente ao contrato-

programa de desenvolvimento desportivo com o Clube Domus Nostra  ----  

----- 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 aquele clube queria fazer obras 

a vários níveis no seu espaço desportivo, sendo assim, e devido à mais valia 

daquele clube a nível do Concelho pela prática desportiva e cultural a proposta 

ali apresentada era atribuir uma verba de 150 000,00€ divididos por 4 anos.  ---  

----- Interveio o Sr. Paulo Grego (PS) esclarecendo que não votaria aquele ponto 

devido a conflito de interesses.  ----------------------------------------------------------------  

 ----- Interveio o Sr. Artur Fresco (PSD) onde parabenizou o Clube Domus 

Nostra (todos na sua globalidade) por todo o desempenho, trabalho 

demonstrado ao longo dos tempos salientando a dimensão que o mesmo atingiu 

atualmente. Não quis deixar de felicitar a Câmara Municipal por aquele ato de 

confiança àquele clube.  ------------------------------------------------------------------------- 

 -----Interveio o Sr. André Monteiro (MAR) que enalteceu o mérito do Clube 
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Domus Nostra pelo crescimento, tendo feito um reparo ao Sr. Presidente da 

Câmara no sentido de não se esquecer de apoiar outros clubes e modalidades 

mais esquecidas. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

---- Submetido a votação o ponto quatro da ordem do dia, foi aprovado por 

maioria com duas abstenções de Francisco Reigota (PS) e Hugo Gomes (PS) 

os restantes a favor.  ------------------------------------------------------------------------------  

----- PONTO CINCO: Plano Municipal da Defesa da Floresta contra 

Incêndios 2021-2030 – Aprovação do Regulamento. -------------------------------- 

----- 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 aquele plano já teria estado em 

discussão pública e na Comissão da Defesa da Floresta e, portanto, vinha ali 

para aprovação.  -----------------------------------------------------------------------------------   

---------------------------------------------VOTAÇÂO --------------------------------------------- 

----- Submetido a votação o ponto cinco da ordem do dia, foi aprovado por 

maioria, com uma abstenção de Francisco Reigota (PS).  -----------------------------  

----- PONTO SEIS: 6ª. Alteração ao Plano Diretor Municipal de Mira - 

proposta de correção material da Planta de Condicionantes – Reserva 

Agrícola Nacional, de acordo com o no n.º 1 do artigo 90.º do RJIGT. -------- 

----- 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 houve um erro numa planta e 

que foi corrigido daí a necessidade daquela aprovação para prosseguir com a 

alteração ao PDM.  --------------------------------------------------------------------------------  

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

----- Submetido a votação o ponto seis da ordem do dia, foi aprovado por 

unanimidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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----- PONTO SETE: Utilização privativa do domínio público hídrico, 3 

unidades balneares na Praia de Mira (APC - UB02, EP - UB05, APC - UB11) 

– Ratificação, nos termos do artigo 164º do Código do Procedimento 

Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

SR. PRESIDENTE DA CÂMARA E MEMBROS DA ASSEMBLEIA  ---------------  

 ----- Clarificou o Sr. Presidente da Câmara que aquela proposta vem no 

seguimento da transferência de competências no domínio da gestão das praias 

marítimas, fluviais e lacustres, integradas no domínio público hídrico do Estado, 

assumidas pela Câmara Municipal.  ----------------------------------------------------------  

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

----- Submetido a votação o ponto sete da ordem do dia, foi aprovado por 

unanimidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- PONTO OITO: Aprovação do Regulamento do Centro Circular de 

Resíduos 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 aquele regulamento já teria 

estado em discussão pública e que o mesmo se situava junto aos armazéns do 

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

 -----Interveio o Sr. Pedro Nunes (PSD) que parabenizou o executivo por aquela 

obra dada a sua importância a nível ambiental.  ------------------------------------------ 

 -----Sugeriu que se fizesse uma boa campanha de sensibilização junto da 

comunidade de forma a que todos tomassem consciência de não deixar por 

exemplo “monos” pelas ruas.  ------------------------------------------------------------------  

 -----Tomou o uso da palavra o Sr. João Luís Pinho (PS) que concordou com a 

intervenção do anterior colega, mas acrescentou que teria de haver um 

comportamento mais assertivo da parte da Câmara Municipal e outras 

autoridades para se poder evitar acumulados florestais, por exemplo.  ------------  
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 ----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara deixando a nota que foi o pessoal do 

armazém responsável por aquela construção. Mais disse, que posteriormente 

quereria reunir-se com as Juntas de Freguesia para articulação das recolhas 

daquele material.  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

----- Submetido a votação o ponto oito da ordem do dia, foi aprovado por 

unanimidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- PONTO NOVE: Isenção do pagamento de taxas de terrado das feiras, 

não realizadas por motivo da pandemia do Covid-19 – ano 2021 – Tomada 

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

----- 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 que era uma questão de justiça uma 

vez que as feiras não se realizaram. ---------------------------------------------------------  

 ----- Interveio o Sr. João Luís Pinho (PS) que ao ser proprietário de um 

estabelecimento disse que ao haver justiça para um lado também teria de haver 

para outro uma vez que todos sofreram com restrições impostas pela Pandemia, 

principalmente o setor do turismo. ------------------------------------------------------------   

 -----Respondeu o Sr. Presidente da Câmara que a Câmara Municipal e a CIM 

estavam a preparar medidas para apoio à área do Turismo.  -------------------------  

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

----- Tomado conhecimento.  --------------------------------------------------------------------  

----- PONTO DEZ: Isenção do pagamento de taxas da venda ambulante em 

local fixo na Praia de Mira, não realizada por motivo da pandemia do Covid-

19 – Tomada de conhecimento. ------------------------------------------------------------- 

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

----- Tomado conhecimento.  --------------------------------------------------------------------  

----- PONTO ONZE: Pronúncia de não aceitação do exercício das 

competências transferidas para as autarquias locais, por via do Decreto-
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Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto (setor da ação social) e previstas nos 

artigos 10º e 11º, no decorrer do ano de 2021 – Tomada de conhecimento. - 

----- 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 frisando que aquele assunto já teria 

sido discutido, no entanto, teria de haver nova pronúncia sobre o mesmo. Por 

conseguinte, após nova análise conclui-se a não aceitação daquela 

competência, até porque os mapas financeiros não estavam de acordo com as 

necessidades.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Interveio o Sr. Paulo Grego (PS) questionando o “porquê” daquele ponto 

ter sido uma tomada de conhecimento.  ----------------------------------------------------- 

 -----Respondeu o Sr. Presidente da Câmara que a resposta àquela aceitação 

ou não aceitação de transferência de competências era até ao final do mês de 

abril e não houve nenhuma reunião de Assembleia Municipal naquela data.  ---- 

 ----- Interveio o Sr. Paulo Grego (PS) frisando que havia sessenta dias para 

poder-se deliberar sobre aquele assunto, logo poder-se-ia ter levado a uma 

Reunião de Assembleia Municipal.  ----------------------------------------------------------- 

 -----Relembrou o Sr. Presidente da Câmara que a não aceitação daquela 

competência já tinha sido dada em outubro passado.  ---------------------------------- 

 ----- Interveio a Chefe de Divisão Cármen Santos, esclarecendo que não 

estavam reunidas as condições necessárias para aquela aceitação a vários 

níveis, inclusivamente, a parte financeira. Logo ter-se-ia de adiar.  -----------------   

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

----- Tomado conhecimento.  --------------------------------------------------------------------  

----- PONTO DOZE: Oposição à prospeção e pesquisa de depósitos 

minerais de caulinos no concelho de Cantanhede – Tomada de 

conhecimento.  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- Tomado conhecimento.  --------------------------------------------------------------------  
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----- ENCERRAMENTO -------------------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia declarada encerrada a sessão pelas dezassete 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 Miranda Cadete, Prof.) 

 

O 1º Secretário 

 

____________________________________ 

(Regina Maria Duarte Serrano, Eng.ª) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


