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EDITORIAL



EDITORIAL

Caros Munícipes,

Após quase três anos de mandato autárquico, deci-

dimos lançar este Boletim Municipal, publicação que 

pretendemos tenha uma periodicidade anual que, de 

certa forma, possa servir de veículo de prestação de 

contas deste Executivo relativamente aos objetivos, 

projetos e ações que se propõe executar ao longo de 

cada ano. É entendimento deste Executivo Municipal 

que o diálogo estreito entre autarcas e cidadãos é 

uma peça fundamental para se conseguir ir ao en-

contro das necessidades e anseios das populações. 

Assim, apesar da gestão municipal ser pública e de 

divulgação obrigatória, é nosso entendimento que 

será extremamente importante facilitar o acesso dos 

cidadãos a informações sobre a atividade municipal 

para que estes possam exercer, de forma proactiva, 

uma ação fiscalizadora sobre a forma como são geri-

dos os recursos públicos. Nos últimos anos, nomea-

damente em 2015, foram realizados um conjunto de 

investimentos indispensáveis para o Concelho e que 

procuraram aproveitar ao máximo as verbas ainda 

disponíveis no âmbito do anterior quadro comunitá-

rio de apoio (QREN).

Tal estratégia só foi possível tendo em conta o rigor na 

gestão financeira da Autarquia, isto é, só a sua gran-

de solidez financeira permitiu que fosse possível cor-

responder às necessidades de tesouraria resultantes do 

elevado volume de obras em curso e, simultaneamente, 

concluir os projetos a tempo de serem aprovados em 

regime de “overbooking”. Estamos então hoje numa 

segunda fase do mandato onde, alavancados pelo novo 

quadro comunitário de apoio, Portugal 2020, entra-

mos num novo ciclo do desenvolvimento económico, 

social e cultural. Neste momento, é imprescindível 

mantermos a aposta na criação de condições para 

a fixação de novas empresas geradoras de emprego 

e de riqueza para o nosso Concelho sem, no entan-

to, perder de vista que os pequenos problemas lo-

cais vividos por todos e por cada um dos munícipes 

carecem da mesma atenção, portanto, de respostas 

urgentes e eficazes. Iremos reforçar a aposta na expan-

são/melhoria da rede de água e saneamento do Con-

celho, bem como na reabilitação urbana procurando 

com isso melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de 

Mira. Temos consciência das dificuldades que teremos 

pela frente, no entanto, estamos convictos que com a 

ajuda de todos conseguiremos atingir os objetivos a que 

nos propusemos quando fomos eleitos em 2013, isto é, 

criar um concelho melhor nos diversos setores da nossa 

vida pessoal e comunitária que todos os mirenses me-

recem e há muito mereciam. Uma palavra final para 

os colaboradores do Município de Mira que, diaria-

mente, de forma dedicada e zelosa, têm ajudado este 

Executivo a responder de forma pronta às diversas 

solicitações dos cidadãos de Mira.
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Raul Almeida  
Presidente da Câmara Municipal de Mira



DESTAQUES

Fotografia cedida por João Petronilho



A Assembleia Municipal de Mira, reuni-
da em sessão ordinária de 29 de abril de 
2016, apreciou e votou favoravelmente os 
documentos de Prestação de Contas do 
exercício de 2015 da Câmara Municipal 
de Mira. 

A referida prestação de contas apresentou 
um saldo positivo de aproximadamente 
394.000 euros. De realçar que a taxa de 
execução alcançada (78%) é a mais ele-
vada dos últimos anos, o que ainda será 
mais relevante tendo em consideração 
que este resultado foi atingido sem re-
correr a mais endividamento (emprésti-
mos de médio e longo prazo), situação 
só possível tendo em conta o enorme 
rigor colocado na elaboração e execução 
do orçamento Municipal.

No que às contas municipais diz respei-
to importa referir que, desde a tomada 
de posse deste Executivo Municipal, foi 
possível reduzir em aproximadamente 
50% os Empréstimos de Médio e Longo 
Prazos da Autarquia e, simultaneamente, 
reduzir significativamente o prazo médio 
de pagamentos a fornecedores.
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DESTAQUES
Situação Financeira da Câmara Municipal de Mira
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DESTAQUES
Em 2015 assistimos a um aumento (+32%) da poupança corrente do Município (1,2 Milhões de Euros), ou seja, a Autarquia 
conseguiu poupar recursos correntes para aplicar em despesa de capital, isto é, para efetuar novos investimentos que permi-
tiram satisfazer as necessidades mais urgentes dos cidadãos de Mira. A Prestação de Contas 2015 traduz portanto o percurso 
de grande rigor e exigência colocado na gestão do orçamento municipal sem, no entanto, ter sido descurado o apoio às 
diversas Instituições do Concelho, nomeadamente, às Juntas de Freguesia. A este respeito importa realçar que, em 2015, 
o montante pago às Juntas de Freguesia representou mais de 152% face ao que se verificou em 2013, o que demonstra 
a importância que este Executivo Municipal atribuiu ao papel decisivo que as Juntas desempenham no apoio direto às 
populações.

Os resultados alcançados são ainda mais expressivos tendo em conta que foram alcançados num contexto de encerra-
mento do anterior quadro comunitário de apoio (QREN), isto é, para que ainda fosse possível obtermos apoios comuni-
tários em “overbooking, o Município teve de efetuar um esforço adicional de tesouraria por forma a criar as condições 
necessárias para executar e pagar um conjunto de obras que, com o empenho político do Município, foi possível ainda 
ver aprovadas no âmbito do QREN. 

De salientar que as respetivas comparticipações (mais de um milhão de euros) ainda estão a ser recebidas pelo Muni-
cípio durante o ano de 2016. 

Só uma gestão rigorosa e um planeamento adequado permitiram que fosse possível responder positivamente a este esforço 
adicional de tesouraria. 

Temos uma saúde financeira que nos permite estar hoje a trabalhar arduamente na elaboração de novos projetos es-
truturantes para o Município e que, estamos convictos, terão o melhor acolhimento no âmbito do novo quadro comu-
nitário de apoio (Portugal 2020).

 FONTE SCA



Aquando da assunção dos destinos do Município de Mira em finais de 2013, em matéria de fundos comunitários, o anterior qua-
dro comunitário (QREN 2007-2013) encontrava-se na sua fase final. Neste contexto, estando em curso algumas operações can-
didatadas, impôs-se proceder à conclusão das respetivas empreitadas e encerramento dos contratos de financiamento em vigor.

Na expectativa de aproveitar as ultimas oportunidades do anterior quadro comunitário de apoios, foram ainda apresentadas 
candidaturas aos vários avisos que encerraram o programa, em regime de aprovação condicionada (Overbooking), onde se 
conseguiu, com sucesso a aprovação de oito operações, num total de 1.482.116,35 euros.

Estas operações contaram com a particularidade de verem o seu pagamento sujeito à condição de disponibilidade de fundos 
resultante do encerramento do quadro comunitário, o que determinou a necessidade do completo encerramento físico e 
financeiro das empreitadas, sendo o apoio comunitário concedido, posteriormente, por meio de reembolso, o que implicou 
uma enorme disciplina orçamental para se conseguir suportar a totalidade da despesa até ao momento do respetivo reembol-
so. Deste modo, durante o ano de 2016, temos vindo gradualmente a receber as verbas supra referidas
.

Atualmente, o aproveitamento de todas as potencialidades do novo quadro comunitário fica devidamente comprovada com 
a submissão aos diversos programas do Quadro Portugal 2020, de diversas operações – algumas delas em parceria com outras 
entidades - que ascendem ao montante total de 10.297.029,79 euros.
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Fundos Comunitários



Neste cenário, considerando que o arranque do novo quadro comunitário se encontra já bastante atrasado, são inúmeros os 
avisos de abertura que têm surgido, estando este executivo a preparar projetos e candidaturas a todos aqueles que tenham 
enquadramento para o nosso território, sendo esta a via de financiamento a privilegiar para a gestão futura, evitando-se assim 
o recurso ao crédito bancário.
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DESTAQUES

Mira já tem Espaço do Cidadão
Para melhor servir os munícipes, foi protocolado com a Agência para a Modernização Administrativa, a instalação de dois 
postos de atendimento digital assistido que constituem o ESPAÇO CIDADÃO DE MIRA, onde os utentes podem aceder a uma 
série de serviços que, até há pouco tempo não eram disponibilizados em toda a área do concelho de Mira, que ocasionavam 
deslocações às cidades vizinhas. Num espaço agradável e acessível – de frisar que o serviço Gira em Mira faz diariamente 
duas paragens no Mira Center – podem agora tratar dos seus assuntos sem ter que sair de Mira.



No início do atual mandato autárquico, a situação da Associa-
ção do Beira Atlântico Parque (AIBAP) apresentava-se difícil e 
com um destino, aparentemente, irreversível que conduziria 
à dissolução da Associação. Empenhado na recuperação des-
te ativo do Concelho, o Executivo Municipal empreendeu 
um processo complexo e moroso, que passou pela resolução 
da questão jurídica, recuperação do edifício e instalação de 
empresas e serviços do Município. Para assinalar esta recu-
peração do edifício, o mesmo foi “rebatizado”, passando a 
designar-se MIRA CENTER – Centro de Ciência e Iniciativas 
Empresariais de Mira – uma designação mais consentânea 
com as novas valências e orientação do edifício. Hoje encon-
tram-se instalados no edifício Mira Center cinco empresas de 
diversas áreas e o CLDS (Contrato Local de Desenvolvimento 
Social) que representam já cerca de 30 postos de trabalho, 
a par de diversos serviços do Município, designadamente os 
serviços da Divisão de Cultura, Desporto e Ação Social, bem 
como, o Gabinete de Metrologia e o Gabinete de Inserção 
Profissional (GIP). Encontra-se também instalado o Polo de 
Ciência do Mar da Universidade de Coimbra, resultante da 
parceria entre o Município e aquela instituição de ensino. 
O espaço é ainda munido de um auditório e uma sala de 
reuniões que estão ao serviço das empresas ali alojadas e são 
também disponibilizados à população em geral para diversos 
tipos de iniciativas. 
Este é hoje um espaço com vida e dinâmica, representando já um polo de dinamização económica a social, ao serviço 
da comunidade, da ciência e da inovação.
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AIBAP – Associação para a Incubadora do Beira Atlântico 
Parque é agora o Mira Center

Área de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial de Mira, no 
Montalvo já é uma realidade A ZI do Montalvo é hoje uma realidade e não podia ter 

um arranque mais positivo. O Lançamento deste projeto 
contou com a venda de um lote de terreno com mais de 
três hectares.
A Câmara Municipal de Mira aprovou em reunião de 13 de 
Abril do corrente ano, a venda de um lote de terreno com 
cerca de 32.000 metros quadrados, integrado na zona indus-
trial do Montalvo, a um grupo de investimento, com vista à 
instalação naquele local, de uma unidade de produção de 
carvão vegetal com tecnologia “Green”.
O investimento vai decorrer em duas fases e ascenderá ao 
montante global de aproximadamente 12 milhões de euros, 
prevendo-se a criação de cerca 50 postos de trabalho.
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DESTAQUES

No seguimento da decisão de venda e deliberação que se 
lhe sucedeu, o Presidente da Câmara deslocou-se a Bruxelas, 
onde foi assinado o contrato promessa de compra e venda 
do referido lote industrial.
Este investimento é o resultado de diversos contatos ence-
tados pelo executivo municipal no sentido de captar para o 
concelho iniciativas empresariais que promovam a criação 
de emprego e geração de riqueza em Mira.
A deliberação de venda e a assinatura do respetivo contrato 
promessa de compra e venda, constituem os primeiros passos 
para que este investimento se venha a tornar uma realidade. 
Não obstante os passos já dados, iniciam-se agora uma série 
de novas tarefas e desafios para que se alcance a concreta 

instalação da unidade industrial em causa, designadamen-
te o processo de loteamento, o licenciamento industrial e a 
construção das infraestruturas inerentes, das quais assumem 
principal relevo a criação dos acessos.
Encontra-se já em estado avançado a construção da primeira 
fase de acessos e infraestruturas do loteamento desta nova 
Zona Industrial, contando-se que, a breve trecho, as obras da 
nova unidade fabril também se iniciem.
O executivo municipal acredita que, com o presente in-
vestimento, a Zona Industrial do Montalvo será muito em 
breve uma realidade para as gentes de Mira, com todos 
os benefícios que tal representa, quer a nível económico, 
quer a nível social.

Câmara Municipal de Mira capta investimento estrangeiro no 
valor de 10 milhões de euros
A nova zona industrial de Montalvo, em Mira, vai acolher 
um investimento de 10 milhões de euros de uma empresa 
nacional, com sede em Mira, cujo capital é da titularidade 
de investidores belga e que irá criar cerca 50 novos postos 
de trabalho.
Trata-se de um projeto que terá muito impacto na economia 
do concelho, fruto de um trabalho de captação de investi-
mento que temos vindo a desenvolver nos últimos 3 anos.
Este investimento vem realçar e reforçar o posicionamento 
estratégico do município de Mira, em termos de localização 
geográfica e proximidade de importantes vias de comunica-
ção, fatores determinantes para o desenvolvimento econó-
mico e social da região.
A nova unidade industrial, que ficará instalada num lote de 32 mil metros quadrados vendido pela autarquia em 2015 por 
200 mil euros, consiste na instalação de uma unidade de produção de carvão vegetal “pirolítico”, uma tecnologia inovadora 
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que o promotor descreve como sendo “totalmente amiga do 
ambiente, assente num novo paradigma de produção deste 
produto, voltado para a sustentabilidade, respeito pelo meio 
ambiente e eficiência no uso dos recursos”.
A operação conta com financiamento comunitário, no âm-
bito do Portugal 2020 e do programa comunitário COMPE-
TE 2020, sendo a parte não comparticipada suportada por 
capitais próprios dos investidores, tendo sido já assinado o 
contrato de financiamento com o IAPMEI (Instituto de Apoio 
às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação).
Com início da laboração previsto para o primeiro trimestre 
de 2017, o projeto contará com um sistema de produção 
ininterrupta, funcionando em três turnos, sete dias por se-

mana e irá gerar, no seu arranque, cerca de trinta postos de 
trabalho diretos, não estando ainda contabilizados os postos 
de trabalho indiretos, nos quais se incluirá toda a logística, 
transporte, fornecedores de matérias-primas, entre outros.
Os investidores comunicaram que toda a produção prevista 
para o primeiro ano de laboração já se encontra pré-vendida, 
destinando-se na sua totalidade à exportação.
Para além do lote já adquirido por 200 mil euros na nova 
Zona Industrial do Montalvo, criada em 2015 a sul do con-
celho, o grupo empresarial belga reservou um segundo lote 
de 20 mil metros quadrados, adjacente ao primeiro, a pensar 
numa eventual expansão da unidade fabril.

Câmara Municipal de Mira propôs-se à elaboração de um Plano 
de Ação Estratégico para o Município 
Ciente da importância dos fundos comunitários para o 
financiamento dos municípios, face ao panorama atual 
dos recursos disponibilizados pela Administração Cen-
tral à Administração Local, a Câmara Municipal de Mira 
propôs-se à elaboração de um Plano de Ação Estratégico 
para o Município com o horizonte do quadro comunitário 
atualmente em vigor – 2014/2020.

O documento sintetiza e apresenta as linhas orientadoras 
para a definição do “Plano de Acão Estratégico Municipal” 
(2014-2020) que estrutura a visão, a estratégia e o plano de 
Acão do município a realizar no âmbito dos quadros de co-
financiamento Europeu, com particular incidência nas prio-
ridades de investimento do Portugal 2020. Este é um docu-
mento que servirá como base de partida para a construção 
integrada da materialização da visão do município em pro-
jetos, com vista à realização desse investimento e possível 
posterior candidatura a cofinanciamento enquadrável.

Esta estratégia dá corpo a uma visão e estratégia comuns para 
este município, com identificação das prioridades de desen-
volvimento e principais iniciativas e projetos a concretizar no 
horizonte 2020. Neste contexto, desenvolveu-se um plano 
de ação técnico-funcional estruturado numa metodologia 
operacional, subsequente criação e acompanhamento de 
equipas técnico/funcionais para cada eixo prioritário de ação 
acordado entre as partes e as definições conjuntas das ações 
específicas e dos projetos estruturantes com possível enqua-
dramento comunitário.
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DESTAQUES
MIRA Educa Mais AZUL – 30 Anos na Missão 

O Programa Bandeira Azul consegue “envolver as pessoas 
com o meio, incentivando-as a aprender mais sobre a con-
servação e proteção do ambiente”. A sua missão passa por 
realizar ações educativas para o desenvolvimento susten-
tável. Desde a chegada da Bandeira Azul, em 1987, até à 
atualidade, aconteceram em Mira alterações e benfeito-
rias, diretas e indiretas, nas zonas balneares do concelho 
– Praia de Mira e Praia do Poço da Cruz. 

Na verdade, é a partir dessa data que o Município de Mira 
começa a trabalhar a educação ambiental. É indiscutível 
que a Associação Bandeira Azul da Europa – ABAE – e o seu 
Programa Bandeira Azul são os maiores impulsionadores no 
desenvolvimento da Educação Ambiental em Portugal. Gran-
de mérito de trabalho deve-se, pois, aos municípios que 
concretizam milhares de ações ao longo dos anos e ao 
Instituto do Ambiente que as avalia. Na obtenção deste 
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Celebração dos 30 anos do programa Bandeira Azul

galardão há que alcançar e manter os critérios imperati-
vos de atribuição. Comprometer-se a desenvolver ações 
ambientais em praias para banhistas, na época balnear e 
a realização das ações de educação ambiental é o critério 
que mais labor e satisfação nos dão. 

Salientamos em Mira as ações continuadas que obtêm a me-
lhor aceitação e resultados e que, pelos seus efeitos multipli-
cadores no espaço/tempo, se vão refletindo hoje e amanhã. 
Anotam-se, com mais de 10 edições, a sensibilização e lim-
peza do areal, com o “Deixa Apenas a Pegada”, as “Azulitas – 
as Bandeiras Azuis dos pequenitos” e muitas requalificações 
dunares, florestais e lagunares. Envolve-se a comunidade es-
colar e as IPSS, bem como, cidadãos e banhistas. Na realiza-
ção destas atividades relevam-se ainda os parceiros continua-
dos: centro de saúde, agrupamento de escolas, IPSS, CERCI, 
outras associações locais e os escuteiros. É graças a eles que ao longo destes 30 anos, milhares de jovens e adultos ficam mais 
sensíveis e a cuidar melhor do ambiente, em especial, nas suas praias.

Obrigado a todos por partilharem 30 anos de alegria, educação e dedicação. Obrigado à ABAE por contribuir a mudar 
pensamentos e atitudes. A Câmara Municipal de Mira empenhar-se-á, cada vez mais, em manter este galardão que nos 
enche de orgulho a todos.

No dia 28 de Junho, decorreu, em Lisboa, a Cerimónia de Celebração dos 30 Anos do Programa Bandeira Azul na Europa. 
Este evento decorreu no Auditório Almada Negreiros, na Gare Marítima de Alcântara e o Presidente da Câmara Municipal de 
Mira foi convidado de honra e discursou sobre a única praia do mundo que detém o galardão da Bandeira Azul desde que 
foi iniciada a sua atribuição, em 1987. Durante o evento procedeu-se à atribuição da Bandeira Azul comemorativa dos 30 
Anos aos Senhores Presidentes de Câmara e demais Promotores que alguma vez tiveram Praias ou Marinas galardoadas com 
Bandeira Azul.
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Cerca de 30 mil pessoas entram em 2016 na Passagem de Ano 
RFM na Praia de Mira

Enquadrado nos objetivos de promover e incentivar o “Turis-
mo durante todo o Ano” no Município de Mira, como uma 
das principais alavancas da economia local, o “reveillon”, sob 
iniciativa da Câmara Municipal de Mira, na Praia de Mira, 
têm tido grande recetividade e alcançado grande êxito. De-
pois de abrilhantar a passagem de ano de 2014/2015 com 
Fogo de Artificio, para a passagem de ano 2015/2016 procu-
rou-se “dar o salto” em matéria de qualidade e apostou-se na 
RFM, marca líder na área de rádios a nível nacional. Tratou 
se de um grande desafio mas o espetáculo da noite de pas-
sagem de ano dinamizou, à nossa escala, a economia local. 
Esta primeira passagem de ano, organizada pela Câmara Mu-
nicipal de Mira, em parceria com a rádio RFM, teve um saldo 
muito positivo quer pelo número de pessoas que estiveram 
presentes, quer pelo facto de este evento ter sido uma mola 
que alavancou a economia local, já que os Hotéis, os arren-
damentos de apartamentos, os restaurantes e os bares estive-
ram completamente esgotados. Com o impacto dos “spots” 
que passaram na RFM e do vídeo promocional tivemos uma 
enchente e, mesmo os que não vieram para o evento fica-
ram, certamente, com curiosidade para vir noutras alturas.

Com AGIR como “cabeça de cartaz”, com o DJ MENDES 
da RFM, com os nossos conterrâneos ELECTRIC BOYS e 
com o espetáculo pirotécnico á meia-noite, criaram-se as 
condições para a vinda de cerca de 30 000 pessoas à Praia 

de Mira nos últimos dias do ano 2015. De referir que, logo 
após o evento, praticamente toda a estrutura foi desmontada 
e toda a zona foi limpa pelo que, por volta do meio-dia do 
dia 1, estava tudo limpo e desmontado, ficando tudo prepa-
rado para o fim-de-semana. 

A câmara Municipal de Mira considera este evento um 
enorme sucesso garantindo que será para manter esta 
aposta no futuro.

DESTAQUES



Marchas Populares
Em 2002 a Câmara Municipal de Mira teve a iniciativa de 
organizar de forma sistemática as Marchas populares. Hoje, 
são sinónimo de noites únicas e festa ímpar na Praia de Mira 
e em Mira. 
Ao longo destes anos têm vindo a ganhar um lugar de desta-
que no calendário de eventos do Município, quer pelo públi-
co que atraem quer pelo número de participantes que têm 
vindo a aumentar de ano para ano. 
O sentido de bairrismo, o envolvimento e a participação 
demonstram que deve ser, cada vez mais, uma iniciati-
va apoiada pelo Município uma vez que são, também, ao 
longo de todo o ano, um fator de coesão social. Um são 
convívio entre gerações. 
Muito nos orgulha o caráter voluntário da participação de 
todos os organizadores e participantes que, num verdadeiro 
desafio à imaginação, todos os anos abdicam de muitas horas 
na sua vida pessoal em prol desta grandiosa iniciativa. 
O Executivo Municipal agradece a entrega e abnegação de 
todos os que tornam possível este maravilhoso espetáculo de 
cor, luz e coreografia com que todos os anos nos brindam.
Bem hajam!

Marcha Infantil da Lagoa

Marcha Infantil das Rasteirinhas do Cential

Marcha da Lagoa

Marcha Amigos Terra e Mar

Marcha das Rasteirinhas do Cential

Marcha Gandareza

Marcha do Seixo

Marcha da Vila Maria

Marcha da Vila de Mira
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DESTAQUES
Mira apresenta nova Logomarca
com imagem “forte e de futuro”

Orçamento Participativo

A criação de uma marca para o Município de Mira surge da 
necessidade de criação de um suporte de identidade e comu-
nicação da marca Mira como destino de múltiplas vivências, 
ambientalmente preservado, economicamente dinâmico e 
turisticamente cativante e que vise servir, simultaneamente, 
as componentes institucional e promocional. 

Tendo em conta o potencial de compromisso e criação de 
laços entre uma marca e os seus públicos, baseia-se no 
conceito emotivo de ligação das gentes ao meio e essência 
dos valores e especificidades da realidade local, através 
da utilização de elementos específicos identificados do 
quotidiano, história e tradições locais, nomeadamente:
• A cantaria de uma Janela Gandareza
• O Barco da Arte
• A Espiga
• O Mar
• Principais atividades económicas locais: agricultura, 
pesca e turismo

Uma Janela para o futuro… sem esquecer o passado

A participação dos cidadãos na construção de uma socie-
dade mais ativa passa igualmente pelo processo de gover-
nação local, nomeadamente, pela sua intervenção ao nível 
dos instrumentos financeiros. 
O Orçamento Participativo faz parte da estratégia central 
de atuação do Município de Mira, potenciando a participa-
ção de todos na vida das comunidades locais, promoven-
do, assim, uma melhor adequação das políticas municipais 
às necessidades e aspirações dos cidadãos. Desta forma, o 
Município de Mira deu um passo em frente no apelo à cida-
dania e à participação de toda a comunidade na construção 
de um concelho melhor com maior esclarecimento e cons-
ciência crítica. 
A terceira edição iniciou a 1 de setembro com o ciclo de par-
ticipação do Orçamento Participativo 2016.
Consulte o Edital em: https://www.cm-mira.pt/node/542
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Em 2014, a Câmara Municipal de Mira chegou a acordo 
com as quatro Juntas de Freguesia do Município quanto 
aos termos dos acordos de execução que operam a dele-
gação de competências prevista na Lei n.º 75/2013 de 12 
de Setembro. Assim, resulta dos acordos a transferência para 
as respetivas juntas das competências em matéria de limpeza 
das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros e, ainda, 
as pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. 

No total foi afeta aos acordos de execução a quantia total de 
69.354,97 euros, que se destina a fazer face aos encargos 
decorrentes do acréscimo de competências que os acordos 
representam para as Juntas de Freguesia.

Foram também aprovados os critérios de distribuição das 
verbas para despesas correntes às Juntas de Freguesia. Pela 
primeira vez no Município de Mira, foram definidos critérios 
claros e precisos que permitam uma justa relativização de 
cada freguesia.

Assim, com a fixação de critérios objetivos, é alcançada uma 
mais justa distribuição das verbas previstas em orçamento 
para as despesas correntes das Juntas de Freguesia. Com os 
dois instrumentos referidos: acordos de execução e critérios 
de atribuição de verba para despesas correntes, o Executivo 
camarário irá entregar anualmente às Juntas de Freguesia do 
Concelho um total de 109.354,97 euros. 

Já no decorrer deste ano foi aprovado a proposta de pro-

Assinatura de protocolos, no âmbito do Orça-
mento Participativo 2014
No passado dia 7 de julho, decorreu no Salão Nobre da Câ-
mara Municipal de Mira a assinatura dos protocolos, no âm-
bito do Orçamento Participativo 2014 com:
• Centro Paroquial de Solidariedade Social de Mira - Ela-
boração do projeto de execução e licenciamento das novas 
instalações;
• Associação Cultural e Recreativa do Seixo de Mira - Parque 
Intergeracional.
Estão já em curso os projetos vencedores dos anos ante-
riores e a participação da comunidade tem vindo a supe-
rar todas as expetativas.

Câmara Municipal de Mira chega a Acordo com as quatro Juntas 
de Freguesia do Concelho

tocolo para atribuição a cada Junta de Freguesia um apoio 
de 5 000 euros para compra de equipamento, mediante 
apresentação da fatura comprovativa da compra.



20 | Boletim Municipal de Mira | Out 2016 

DESTAQUES
Pavimentação da Estrada do Lago do Mar
Uma obra esperada há muito e que reflete a aposta na melhoria das condições de atratividade da Praia de Mira a aposta 
global no Turismo.
Concluída a obra do Prolongamento da Marginal, não faria, de todo, sentido ignorar o estado em que estava a Estrada 
do Lago do Mar, pelo que, imediatamente, procedemos à pavimentação da mesma.

Saneamento na Ermida

Saneamento e Pavimentação da Rua dos Forninhos e da Rua 
das Hortas em Mira

Tendo em vista a expansão da rede de saneamento munici-
pal ao sector sul do Concelho, foi executada a empreitada de 
Saneamento da Ermida – 1.ª Fase. Esta empreitada consistiu 
na execução de um troço de saneamento com mais de três 
quilómetros que, para alem de marcar o arranque desta ex-
tensão da rede, para sul, visou ainda a resolução definitiva de 
um problema ambiental que há muito afetava as populações, 
relacionado com a recolha, encaminhamento e tratamento 
do efluente produzido na unidade fabril “Miroliva”.

A empreitada foi concluída, já no ano de 2015, tendo sido 
conseguida a aprovação do financiamento de 85% do cus-
to total da obra.

O centro da vila de Mira – lado poente, local que, ape-
sar da sua centralidade, não dispunha ainda de rede de 
saneamento.

O troço onde se executou novos coletores para recolha de 

águas residuais domésticas tem uma extensão 2, 5 Km e en-
globou a Rua das Hortas, a Rua dos Forninhos, a Rua do Bair-
ro Novo, a Travessa do Bairro Novo, a Rua do Chãozinho, a 
Rua Elias Gordilho e a Rua dos Galitos. Face ao estado de 
degradação que os pavimentos destas ruas apresentavam já 
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antes do início da intervenção, a obra terminou com a pavi-
mentação integral das ruas intervencionadas. Também para 
esta obra foi conseguida a aprovação de financiamento 
por meio de Fundos Comunitários, tendo sido conseguida 
uma comparticipação de 85% do respetivo custo.

Redução da taxa do IMI a 
Famílias com dependentes
e baixos rendimentos

A Câmara Municipal de Mira doou um lote de terreno
à UPAS Praia de Mira

A Assembleia Municipal de Mira, aprovou a proposta da Câ-
mara Municipal de redução da taxa do IMI a Famílias com 
Dependentes que apresentem rendimentos mais baixos. As 
famílias com dependentes a seu cargo (descendentes ou as-
cendentes) passaram a beneficiar de uma redução da taxa de 
IMI de 10, 15 ou 20%, consoante tenham 1, 2 ou 3 depen-
dentes respetivamente.
A par deste benefício reconhecido às famílias com depen-
dentes, foi ainda aprovada a fixação da taxa de IMI para o 
ano de 2016 no mínimo legal de 0,3%.
Estas medidas refletem a preocupação social do executivo, 
aliviando as famílias da carga fiscal que sobre elas impende.

Foi a 17 de fevereiro de 2016, na Sede da Unidade Pa-
roquial de Apoio Social da Praia de Mira (UPAS), que se 
celebrou a escritura de doação de um lote de terreno por 
parte da Câmara Municipal de Mira. O terreno em causa 
destina-se à construção das instalações de suporte à atividade 
daquela instituição que opera na área social, com o apoio à 
infância e à terceira idade. A construção de instalações con-
dignas é uma reivindicação antiga por parte da instituição, 
que conta já com quinze anos de atividade, e opera num 
espaço desajustado das suas necessidades. Ciente das carên-
cias desta instituição e no reconhecimento do trabalho social 
meritório e mesmo imprescindível para a população que esta 
serve, a Câmara Municipal de Mira fez esta doação, forne-
cendo, assim, a base essencial para que a obra possa nascer 
a breve trecho.

A cerimónia decorreu nas atuais instalações da UPAS num 
gesto simbólico, com o intuito de dar a conhecer a todos os 
presentes as condições em que a instituição opera atualmen-
te e alertar, assim, para a necessidade premente de se avan-
çar para a construção de novas instalações. O lote agora doa-
do conta com 1200 metros quadrados para implantação do 
edifício, permite uma construção de até três pisos, num total 
de 3600 metros quadrados, e é rodeado de espaços verdes 
que servirão de complemento às atividades da instituição.
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Arte-Xávega debatida no Mira Center
As preocupações com os destinos da Arte-Xávega – ex-li-
bris e marco cultural do Concelho de Mira – levaram o 
Executivo Municipal a desencadear uma série de encon-
tros e iniciativas com vista ao reconhecimento das poten-
cialidades e importância da Arte, sua proteção e definição 
de estratégia de futuro. Nesse contexto, foram várias as 
reuniões realizadas no Edifício da Incubadora de Empre-
sas de Mira que juntaram, em diversas ocasiões, o Sr. 
Secretario de Estado do Mar, o Sr. Vice - presidente do 
Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), Investigadores da 
Universidade de Coimbra, entre outros com competência 
na área. 
Sendo conhecidas as contingências e dificuldades que esta 
forma de pesca atravessa e, no seguimento do trabalho da 
Comissão Nacional de Acompanhamento, a Secretaria de Es-
tado do Mar, avançou com a proposta de realização de um 
estudo sobre a atividade da Arte-Xávega, para avaliação do 
impacto da pescaria nas unidades populacionais a que a pes-
ca é dirigida, identificando, nomeadamente, a proporção de 
espécimes capturadas abaixo do tamanho mínimo legalmen-
te definido. Dessas reuniões resultou a definição do objeto 
do estudo, o qual decorreu em todo o país, mas que teve a 
sua base nas instalações da Incubadora, e como protagonistas 
a Universidade de Coimbra e o IPMA. Este trabalho culmi-
nou com apresentação, também no edifício da Incubadora 
de Empresas de Mira, do Estudo de caraterização da Arte-
Xávega, versando sobre a “safra” de 2015. Este estudo fez 
parte da estratégia nacional para defesa da Arte-Xávega junto 
da União Europeia.
Na apresentação do estudo, para alem das entidades que o 
promoveram, estiveram presentes representantes de todos os 

Municípios em que se pratica esta Arte e ainda representan-
tes dos pescadores de todas as praias abrangidas, tendo as 
respetivas conclusões sido entregues às entidades competen-
tes para servirem os fins a que se destinavam.

Feira dos 23 voltou ao centro da Vila de Mira
A feira dos 23 tem novo local desde a feira que se realizou 
em dezembro de 2013. A feira que se realizava junto à Escola 
Secundária Dr.ª Maria Cândida passou a realizar-se no centro 
da vila, na Rua Poeta Francisco Bingre, entre os Correios e o 
cemitério, abrangendo ainda uma parte do centro do jardim 
do Visconde. Neste espaço a feira ganhou nova alma, passou 
a ter mais afluência de clientes e feirantes e, nos dias de feira, 
Mira tem mais vida e voltou a ser um local de encontros.
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Implementação do MyDoc e remodelação das instalações de 
atendimento ao público
O dia 2 de Fevereiro foi um dia histórico para os servi-
ços municipais. Cada vez menos processos circulam em 
formato de papel. Esta MUDANÇA, alem de promover a 
celeridade das decisões, tem implícita a vertente ecológi-
ca, dado que a maioria dos documentos e processos co-
meçaram a existir apenas em formato digital até à fase de 
arquivo. O MyDoc suporta toda a atividade da Autarquia e 
oferece aos colaboradores, incluindo os dirigentes e deciso-
res, a capacidade de pesquisar e gerir toda a documentação 
que entra e saí da Câmara Municipal de Mira, de uma forma 
segura e acessível e em qualquer lugar. 

O Gabinete de Apoio ao Munícipe tem, desde março do ano 
corrente uma nova imagem e instalações remodeladas. Com 
esta remodelação, pretendeu-se proporcionar aos munícipes 
um espaço moderno e acolhedor e aos nossos colaborado-
res melhores condições para dar respostas eficazes e céleres 
às suas solicitações. A relação munícipe/atendedor tem ago-
ra melhores condições para decorrer na máxima eficácia e 

harmonia. Mais um fator a acrescentar ao nosso esforço de 
modernização administrativa. O Sr. Presidente, Raul Almei-
da, agradece a todos os colaboradores que têm demonstrado 
grande empenho em dar o seu contributo para que estas mu-
danças fossem possíveis. 

Assembleias Municipais descentralizadas são uma realidade 
desde o início deste ano

Mira já tem Arquivo Histórico Municipal pronto a consultar

Promover Assembleias Municipais descentralizadas foi um 
compromisso que o atual Executivo Municipal assumiu e 
colocou em prática no ano 2016, de forma a permitir a pre-
sença de mais público e mais participação da população.
Assim, realizou-se no dia 30 de janeiro uma Assembleia Muni-
cipal temática onde se debateu o “Plano de Acão Estratégico 
de Mira”, no edifício do Mira Center e, no mesmo dia, ficou 
agendada nova Assembleia Municipal descentralizada para 
o Centro Cultural e Recreativo da Praia de Mira, que veio a 
realizar-se no dia 19 de fevereiro. Ali debateram-se os vários 
pontos da Assembleia Municipal ordinária de fevereiro. 
Em ambas as Assembleias houve muita assistência, mas mais 
importante, houve muita participação por parte da população, 

levantando questões ao deputados e ao Executivo Municipal e 
dando sugestões para o futuro.
No futuro, esta iniciativa será alargada às outras freguesias 
do concelho.

A Câmara Municipal de Mira inaugurou, no dia 21 de dezembro de 2014, o arqui-
vo histórico do concelho que tem como objetivos facilitar a consulta e o acesso a 
documentos escritos com elevado interesse histórico. Localizado no segundo piso 
da biblioteca municipal, o arquivo histórico do concelho de Mira tem como função 
preservar a história de Mira e, naquele espaço, todos os interessados poderão ter 
acesso à informação sobre a identidade do concelho e das suas gentes.
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Atribuição de Medalhas de Mérito Municipal na área do 
Desporto, na área Social e na área da Ciência

Decorreu no dia 10 de outubro de 2014 no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, uma cerimónia de atribuição de Me-
dalhas de Mérito Municipal. Esta distinção visou agraciar e 
enaltecer os atletas residentes ou naturais de Mira, que pela 
sua ação desportiva, prestigiam e engrandecem Mira.
Os atletas distinguidos foram: Simão Jorge Ventura, atleta 
do Sport Lisboa e Benfica, Campeão Nacional de Karting, 
na categoria de juvenil em 2013; João Francisco Batista 
Veríssimo, atleta do Clube Náutico da Praia de Mira, Cam-
peão Nacional de Remo Indoor em 12 de abril de 2014 e 
Campeão Nacional Iniciado masculino, na categoria de remo 
velocidade em 12 de julho de 2014; Sofia Isabella Macin-
nes Ferreira Neto, atleta do Clube Náutico da Praia de Mira, 
Campeã Nacional benjamim feminino, na categoria de remo 
indoor em 12 de abril de 2014; Carolina Botas da Silva, 
Campeã Nacional benjamim feminino, na categoria de remo 
de velocidade em12 de abril de 2014; Leonardo José Do-
mingues Leigo, atleta do Clube Náutico da Praia de Mira, 
Vice-Campeão Nacional infantil masculino, na categoria de 

remo indoor em 12 de abril de 2014; Vasco Inocêncio, atle-
ta do Clube de Pesca Recreativo Mira – ARPDABL, Campeão 
Nacional de Pesca Desportiva, na categoria de esperança em 
2013; Luis Miguel Barreto Zagalo, atleta do Grupo Mara-
vilha da Tocha, Campeão Nacional da 3ª divisão de pesca 
Mar surfcasting, na categoria de sénior, época 2012-2013 e 
Licínio Manuel dos Santos Pimentel, atleta do Sporting Clu-
be de Portugal (atualmente), Campeão Nacional de estrada e 
crosse por equipa do Sport Lisboa e Benfica na categoria de 
sénior na época de 2012/2013.

Já em 2016, nas comemorações do 25 de abril, que decor-
reram no Salão Nobre dos Paços do Concelho com uma ce-
rimónia simbólica, em que constou a “reflexão” do 1º Pre-
sidente da Comissão Instaladora Pós 25 de abril, Dr. Álvaro 
Carvalho, e o reconhecimento do mérito de duas ilustres Mi-
renses: Lúcia Gomes e a Susana Sargento. 



conquistas, em termos de instalações e valências sociais, que 
tornaram o Município de Mira numa referência no apoio ao 
cidadão inadaptado. 

Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento, natural de Por-
tomar, pela sua ideia e ação, como cofundadora da “startup”  
Veniam, que desenvolveu tecnologia para redes veiculares, 
tendo sido contemplada com o primeiro lugar do Prémio 
Mulheres Inovadoras da União Europeia 2016, atribuído 
pela Comissão Europeia “Women Innovators” 2016,  que 
tem como objetivo reconhecer as empreendedoras que se 
destacaram por introduzir ideias inovadoras no mercado.
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Esta distinção de ouro visou agraciar as duas mirenses que, 
pela sua ação na área Social e na área da Ciência, respetiva-
mente, prestigiam e engrandecem Mira.

Lúcia do Rosário da Cruz Gomes, uma mirense natural da 
freguesia do Seixo de Mira pela sua ação na reabilitação e 
integração social de crianças, jovens e adultos inadaptados, 
contribuindo decisivamente para uma substancial melhoria 
das condições de vida de uma população mais desfavoreci-
da. Sempre numa posição de inovação e responsabilidade, 
foi o rosto de uma instituição (CERCIMIRA) e de todas as suas 



Fotografia cedida por João Petronilho

CULTURA E
EVENTOS
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CULTURA E EVENTOS
Festas de S. Tomé ultrapassam todas as expetativas

Onda de Verão 2016 renovou-se em 2016

Nos últimos 3 anos, as Festa de S. Tomé sofreram uma 
reviravolta para melhor.

Alteramos a disposição do recinto das festas, apostamos em 
programas mais diversificados e introduzimos, para cada 
ano, um tema.

As alterações ao recinto das festas resultaram, claramen-
te, num espaço mais acolhedor, onde as pessoas se sen-
tem bem e permanecem contagiadas, também, por uma 
animação de grande qualidade.

Concertos gratuitos, espaços de diversão, tasquinhas e exposições dão aos milhares de pessoas que “invadem” a vila nessas 
noites, a ideia de que Mira acolhe bem e é um local de eleição para encontros, convívios, espetáculos e cultura.
Valorizar as nossas tradições, dinamizar a nossa economia e atrair cada vez mais público são os objetivos deste executivo, não 
descurando, obviamente, o cariz popular e religioso dos festejos.

Todos os anos o Município de Mira aposta num programa de 
animação para quem nos visita na época balnear.
Este ano, no âmbito da “Onda de Verão 2016”, decidimos 
fazer alterações substanciais naquele que era o modelo 
adotado há muito.
A principal alteração foi ao nível do espaço onde se realizam 
as atividades. Diversificar foi o mote. As atividades pas-
saram a estar dispersas em vários locais: Biblioteca de 
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Praia, Largo do Bairro da Valeira, Parque de Campismo, 
principais avenidas da vila e, claro, o habitual palco do 
largo da barrinha.
Ao nível dos conteúdos a novidade foram as atividades des-
portivas, os “sunsets”, a animação para os mais pequenos e a 
animação de ruas com espetáculo circense.
Quem visitou a Praia de Mira este Verão notou certamente 
a diferença.
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Sabores e Saberes da Gândara garantem verdadeiro 
“banquete” no final do verão

O terceiro fim-de-semana de setembro, após o bulício do mês de Agosto, revitaliza a procura da Praia de Mira com a Mostra 
Gastronómica da Região da Gândara. Sabores, e por vezes produtos, quase esquecidos recuperam valores de saudade e qua-
lidade gastronómica, ao mesmo tempo que diversas especialidades conhecidas nos diversos restaurantes participantes aguçam 
paladares para regressos à região ao longo do ano. Aliando-se o artesanato e a boa música portuguesa, de cariz tradicional, 
o cenário torna-se num convite irrecusável a Mirenses e imensos turistas que todos os anos regressam à Praia de Mira para a 
“Festa das Tasquinhas”.

Encontro Nacional de Caretos
A Lagoa de Mira, localidade antiga de terras de Mira, é 
sobejamente conhecida pelas suas tradições ligadas ao 
entrudo, sobretudo as suas personagens “Caretos da La-
goa” que materializam os medos da infância e os vigores 
dos rapazes em altura de carnaval, onde todas as ordens 
se invertem e tal como manda a tradição : “é carnaval, 
ninguém leva a mal”.
Esta tradição, profundamente marcante de uma identidade 
cultural, tem vindo a ser divulgada, quer em terras de Mira, 
quer noutras paragens, sendo os “Caretos da Lagoa” figuras 
de realce. Reconhecendo a importância desta tradição local 
na afirmação de uma identidade cultural rica e própria e pro-
curando valorizar e dar a conhecer antigos rituais e formas de 
expressão, o Município de Mira, em parceria com os Caretos 
da Lagoa, promoveu o Encontro Nacional de Caretos, na La-
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goa de Mira, para que vários grupos, oriundos 
das mais diversas localidades portuguesas, mas 
também com marcadas heranças culturais no 
uso da máscara, possam trocar experiências e 
reconhecer e apresentar traços identitários dos 
seus costumes. Mesmo o tempo não ajudando 
nos 2 anos da sua realização, as ruas da La-
goa de Mira, receberam o Encontro Nacional 
de Caretos e la estiveram presentes os Care-
tos da Lagoa de Mira, os Caretos da Parada 
(Bragança), os Cardadores de Vale de Ílhavo 
(Ílhavo),os Chocalheiros de Vale de Porcos 
(Mogadouro), os Chocalheiros da Bemposta 
(Mogadouro) e os Caretos de Lazarim (La-
mego), animando a localidade da Lagoa com 
as suas cores, trajes e tradições.

Renascer das tradições do carnaval
Com a colaboração das Associações do Concelho e do 
agrupamento de Escolas de Mira, o Carnaval passou a ter 
um brilho e dinamismo diferente, com muita participação, 
quer na Vila de Mira, quer na Praia de Mira.

O Domingo Gordo e Terça-feira de Carnaval “vestidos” de 
espírito de participação, de índole cultural e manifestações 
das vivências populares, sob temas como “A defesa da Flo-
resta” ou “30 anos de Bandeira Azul” motivaram mirenses e 
visitantes para momentos de intensa folia e diversão.
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O Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem,
mais conhecido por ENEE, regressou ao concelho de
Mira 30 anos depois

Feira da Saúde já vai na sua 4ª edição 

Foi entre os dias 23 e 28 e maio que decorreu no Parque 
Municipal de Campismo, na Praia de Mira, o 37º Encontro 
Nacional de Estudantes de Enfermagem. Tratou-se de um 
encontro ímpar no associativismo estudantil no Ensino Su-
perior Português, uma organização da Federação Nacio-
nal de Associações de Estudantes de Enfermagem (adiante 
designada FNAEE) à qual o Município de Mira deu todo o 
seu apoio em termos logísticos através da celebração de 
um protocolo.

Nesta edição do ENEE foram mais de 2500 estudantes e en-
fermeiros de todo o País que participaram e animaram du-
rante 5 dias a Praia de Mira, numa época fora das grandes 
romarias de verão. Do programa constaram componentes 
que foram desenvolvidas durante as 24 horas do dia, que 
passaram pela formação, pela cultura, pelo desporto, pela 
praia e claro por muitas festas e momentos de convívio entre 
os participantes.

Os objetivos principais da Feira da Saúde, denominada 
Mira Saudável, que nas suas primeiras edições foi reali-
zada no Pavilhão Municipal de Desportos e, em 2016, no 
Jardim Municipal de Mira, são esclarecer a comunidade 
sobre a importância dos determinantes de saúde no bem-
-estar da população e fomentar a qualidade de vida dos 
munícipes através da promoção da saúde e prevenção da 
doença.
Contando com a participação de serviços e empresas ligadas 
ao setor da saúde, tem vindo a contar com a participação 
ativa de associações locais na dinamização de atividades e 
um público que procura conhecer os recursos locais e a pre-
venção de doenças, promovendo uma vida saudável.
A mudança de espaço e logística trouxe nova dinâmica ao 
certame e dinamizou o centro da Vila de Mira.
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CULTURA E EVENTOS
Reviver Tradições foi o mote para comemorar O Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios
Dando resposta ao apelo realizado pela DGPC (Direção Ge-
ral do Património Cultural), a Câmara Municipal de Mira rea-
lizou uma atividade onde conciliou monumentos e sítios com 
o desporto, junto ao Pelourinho, no Jardim Municipal. 
Tendo em conta que o objetivo primordial da atividade con-
sistiu em recordar tradições, decidiu-se incidir a terceira idade 
como público-alvo, uma vez que é a faixa etária que mais vi-
vências poderá recordar com esta atividade e mais contributo 
poderá ter no decorrer dos jogos.  Nesta atividade, estiveram 
presentes as IPSS´s do concelho que trabalham na área da 
3ª idade, e toda a população sénior em geral, para a prática 
de diferentes jogos tradicionais, como o jogo da malha, o 
jogo das cestas, o jogo das latas e ainda o jogo dos arcos. 

Mira recebeu Carta de Foral há 500 anos!
Durante séculos, Mira foi terra do termo do Concelho de 
Coimbra, tendo sido doada por D. João I ao seu terceiro fi-
lho, Infante Dom Pedro, quando este chegou da Conquis-
ta de Ceuta, em 1415.
Foi este Senhor de Mira, mais conhecido pelo “Infante das Sete 
Partidas”, quem desencadeou um processo de atenção e privi-
légios ao local, que veio a culminar na desanexação da “Villa de 
Mira com seu termo e limite”, “per si julgado”, com jurisdição 
cível e crime e capacidade para eleger os seus juízes, por docu-
mento de 12 de Julho de 1448, pelo rei Dom Afonso V.
Já no reinado de Dom Manuel I, sendo Senhores de Mira a 
família dos Tavares, a 27 de Agosto de 1514 foi assinada a 
Carta de Foral. Fruto de uma época, o documento espelha 
sobretudo a vida económica e fiscal do lugar, reconhecendo 
o concelho, os direitos e os deveres dos povos. Com fugidia 
informação sobre a administração local, apresenta-se como 
documento fundamental na orientação da vida municipal.
Sendo hoje uma peça de arquivo, exposto no Museu do Terri-
tório da Gândara (o exemplar pertença da Câmara Municipal 
de Mira), é um símbolo e testemunho de vivências de outrora.
O Município de Mira ao comemorar, em 2014, os 500 anos 
da assinatura deste documento, considerou a  honra a me-
mórias e valorizou um legado patrimonial histórico-cultural 
como fio unificador de uma identidade e de uma existência, 
testemunhada por documentos perenes e inquestionáveis.



 Out 2016 | Boletim Municipal de Mira | 33

Em 2014, um projeto realizado por técnicos municipais 
e elaborado por trabalhadores do Município, resultou na 
realização da árvore de Natal com 20 metros que tem sido 
instalada no lago do jardim do visconde. 

Em 2015, também com recurso aos trabalhadores do Muni-
cípio e com alguma imaginação, alargamos a iluminação de 
natal às árvores do separador central da Avenida 25 de Abril 
e rotundas da Praia de Mira.

É obrigação, perante todos, e sobretudo perante os que su-
cessivamente foram contribuindo e reescrevendo a história 
deste território, reconhecer os testemunhos herdados que 
nos foram identificando como um povo, ao qual nos orgu-
lhamos de pertencer!
Mas é ainda obrigação fomentar, para os que ainda hão-
de vir, a vontade de reconhecer no passado um valor 
acrescido de respeito e conhecimento comum. Valorizar 
e tornar acessível um património cultural é manter viva a 
“raiz” identitária de um povo!
Assim um vasto programa de atividades foi realizado em 
Mira, durante o ano de 2014.

O salão dos Bombeiros Voluntários de Mira foi o local onde, 
no dia 2 de outubro de 2015, decorreram as comemora-
ções do dia Internacional do Idoso. O Município associou-se 
à celebração desta data, proporcionando um encontro entre 
toda a população sénior das 5 IPSS’s locais. A tarde foi de 
festa, um momento de partilha de experiências, de  lazer e 
de convívio entre os participantes que ainda foram brindados 
com atuação da Tuna da Universidade Sénior de Vagos.

Um Natal mais brilhante

Comemoração do dia Internacional do Idoso
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CULTURA E EVENTOS

Apresentação do livro “Livres e Indomáveis”, de João Frada

Apresentação do livro “Les Bâtisseurs, la naissance d’um 
peuple”, de Dominique de Oliveira 

Apresentação do livro “Mediação Penal”, de Leonel Madaíl

Concerto Musical com Academia de Artes UMM, União de 
Músicos de Mira e Grupo Coral de Mira

Museu do Território

Exposição e lançamento do catálogo 
“Construir a Paisagem – O Povoamen-
to Florestal entre Mira e Quiaios”
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Biblioteca Municipal

“Palavras de bruxa” – Comemoração do Halloween Palestra Comemorativa dos 500 anos do Foral de Mira 
(2014), proferida pelo Dr. Manuel Miranda

19º Aniversário da Biblioteca Municipal

“Introdução à escrita de José Saramago – A Maior Flor do 
Mundo” – Formação para o público infantil, pela Dr.ª Enei-
da Roldão

“Por Terras de S. Thomé de Mira” - Tertúlia e Ceia Medieval

Tertúlia “Ala-Arriba”, cena “Peixeiras” realizada pelos Ami-
gos das Palavras – Grupo de Promoção da Leitura da Biblio-
teca Municipal de Mira
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CULTURA E EVENTOS

“A Documentação no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra”, 
palestra proferida pela Doutora Maria Donzília Alves inseri-
da na Comemoração do Dia Mundial do Livro

“Dona Branca de Portugal”, palestra proferida pelo Doctor 
D. Félix Sagredo Fernandéz, professor da Universidad Com-
plutense de Madrid

Museu Etnográfico da Praia de Mira (MEPT)

Ação Pintar com alma, realizada no 
âmbito do mês dedicado à terceira 
idade, com a artista Gina Marrinha

Páscoa Divertida é no MEPT destinada 
a crianças inseridas nas atividades de 
tempos livres

Exposição PAELORIS. Caracterização 
e a quantificação de espécies nativas 
de bivalves de água doce, designa-
dos também por mexilhões de água-
doce.  Francisco Cunha ilustrando ao 
vivo a Paeloris.

Se tu fores ver o mar, ação e exposi-
ção inserida nas atividades de educa-
ção ambiental da Bandeira Azul

Comemoração do Dia Internacional 
dos Museus - Show Cooking com o 
Chefe Paiva e Chefe Hugo Pereira

Lançamento do Livro “Sabores da Lu-
sofonia”, do Chefe Luís Simões

Biblioteca Municipal
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Museu Etnográfico da Praia de Mira (MEPT)

Outros eventos

Aposição do Selo Comemorativo do Dia 
Nacional do Mar celebrado na Praia de 
Mira

Comemoração do Dia Internacional 
dos Museus através de diversas ativi-
dades no Museu, entre as quais desta-
camos, “Vamos Explorar o MEPT – Me-
mória, Palheiros e Museu”

Lopes de Sousa numa exposição 
inédita. Telas em branco que foram 
sendo pintadas pelo artista ao longo 
da exposição

Apresentação da obra de poesia “O Sopro de um lamento”, 
de Luís Temprilho, na Casa do Povo de Mira  

Apresentação do livro “Praia de Mira – Perspetiva histórica 
e Etnográfica. Das origens aos anos 80 do Século XX”, de 
João José Cúcio Frada, no CCR da Praia de Mira 

Comemoração do Dia Nacional do 
Mar, no CCR Praia de Mira



EDUCAÇÃO

Fotografia cedida por João Petronilho



Cientes da complexa realidade e da responsabilidade na ne-
cessidade da prática regular de atividades como a leitura e a 
escrita, como fator primordial para o bom desenvolvimento 
intelectual das crianças e jovens, potenciando a aquisição de 
competências e de valores de cidadania, a Câmara Munici-
pal de Mira, o Agrupamento de Escolas de Mira e a Rede de 
Bibliotecas de Mira unem, todos os anos, esforços e têm vin-
do a promover o Concurso Literário Jovem, contando com o 
apoio incondicional da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Cantanhede e Mira, CRL.
Destinado ao público escolar do Agrupamento, do 1.º ao 
12.ºano, o concurso pretende desenvolver nos nossos alu-
nos o gosto pela escrita.

Faz parte da cidadania ativa a participação e o envolvimen-
to cívico da população sobre o processo de desenvolvimen-
to municipal. É neste sentido que a Câmara Municipal 
de Mira, em parceria com o Agrupamento de Escolas de 
Mira, convidam e desafiam a Comunidade Escolar do con-
celho a olhar, observar, analisar e refletir sobre o concelho 
de Mira, desenvolvendo trabalhos sobre o tema “O Meu 
Concelho” considerando 3 perspetivas de abordagem: o 
que tem de bom o meu Concelho; o que tem de menos 
bom o meu Concelho, e se eu fosse Presidente de Câmara 
que projetos gostaria de ver concretizados no futuro. 
Direcionado ao público escolar desde o 1º ciclo ao secundá-
rio, os alunos são depois divididos em 6 categorias: 1º e 2º 
anos de escolaridade; 3º e 4º anos de escolaridade; 5º e 6º 
anos de escolaridade; 7º, 8º e 9º ano de escolaridade; ensi-
no secundário e alunos de educação especial (CEI e CERCI). 
Na sua segunda edição, a evolução positiva na qualidade dos 
trabalhos apresentados é notória, em que o júri constituído 
por um representante da CCDRC, um representante do De-
partamento de Ciências Socias, Políticas e do Território da 
Universidade de Aveiro e pelo Presidente da Assembleia Mu-
nicipal reforçam que os objetivos dos trabalhos foram atingi-
dos, especialmente no que toca à envolvência de familiares e 
professores nas reflexões críticas apresentadas.
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Concurso Literário jovem de Mira conta já com 9 edições

Projeto Comunidades Vivas
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O Agrupamento de Escolas de Mira, em Parceria com a 
Câmara Municipal de Mira, assinalou o final do ano letivo 
2016 com uma festa dedicada ao tema “Interculturalidade 
e mobilidade no espaço europeu” que decorreu, no dia 3 
de junho, na Escola Básica de Mira. 
Durante toda a tarde, foi promovida uma verdadeira via-
gem pelo mundo, remetendo para os costumes, trajes e sa-
bores de países como o Brasil, França, Suíça, Venezuela, 
China, Ucrânia, entre outros. Antes, teve lugar a entrega 
dos diplomas de participação no projeto “Heróis da Fruta” 
aos jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino bá-
sico participantes. 
A iniciativa contou com a presença de centenas de pessoas, 
entre alunos, professores, funcionários, pais, familiares e 
amigos. Durante a festa foram várias as intervenções dos 
alunos, em atuações musicais, mostras de dança e até num 
desfile de trajes dos vários países representados. Ao mesmo 
tempo, pairava no ar o cheiro a guloseimas e outros petis-
cos, que os alunos mais velhos fizeram questão de dar a 
conhecer aos participantes.

Festa de final de ano do Agrupamento de Escolas de Mira 
promoveu encontro de culturas

Bandeira Verde Eco-Escolas

O projeto Eco Escolas é um projeto que envolve a Comuni-
dade Educativa e pretende ser um contributo para a Educa-
ção Ambiental em cada um dos locais onde é implementado 
e, em Mira, conta com a Câmara Municipal como parceiro 
nesta caminhada de procura de um ambiente melhor. 
O programa é coordenado a nível internacional, nacional, re-

gional e escolar. Esta coordenação multinível permite a con-
fluência para objetivos, metodologias e critérios comuns que 
respeitam a especificidade de cada escola relativamente aos 
seus alunos e caraterísticas do meio envolvente. 
Em 2015, o concelho de Mira foi novamente reconhecido 
como “Município Parceiro Eco-Escolas”, e foram entregues 
4 Bandeiras Verdes Eco-Escolas ao Agrupamento de Escolas: 
Escola Básica do 2º Ciclo de Mira, Escola Secundária c/3º 
Ciclo Drª. Maria Cândida – Agrupamento de Escolas de Mira, 
Escolas do 1º CEB do Agrupamento de Escolas de Mira e Jar-
dins de Infância do Agrupamento de Escolas de Mira.
Na 4ª edição do projeto Hortas Bio nas Eco Escolas, um 
projeto onde se pretende promover uma agricultura sus-
tentável dentro do recinto escolar e dotar os alunos e res-
tante comunidade educativa de conhecimentos práticos 
agrícolas, as Hortas Bio do Agrupamento de Escolas de 
Mira (Jardins de Infância de Mira) foram premiada com o 
3º LUGAR (para hortas com mais de 50 m2).

EDUCAÇÃO
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Rota dos 20

Este projeto, que pretende comemorar os 20 anos de exis-
tência do Eco Escolas, inclui a atividades de mobilidade 
sustentável e a Bandeira Comemorativa passou no maior 
número de escolas possível.
Recebemo-la na Câmara Municipal de Mira, vinda do Agru-
pamento de Escolas de Montemor-O-Velho no dia 11 de 
Fevereiro. No dia 12 de Fevereiro, os alunos da pré-escola 
de Mira, levaram a bandeira até à Escola da Praia de Mira, 
onde foram recebidos pelos alunos do 1.º ciclo e do ensino 
pré-escolar. No dia 16 de Fevereiro, por sua vez, estes alu-
nos da Praia de Mira, transportaram a bandeira até à escola 
do 1.º ciclo do Seixo. No dia 18 de fevereiro, foi a vez da 
Escola Básica dos Carapelhos, pré-escolar e 1º ciclo, recebe-
rem a Bandeira das mãos dos alunos do Seixo. No dia 22 de 
fevereiro, a festa decorreu na Escola Básica de Mira com a 
entrega da bandeira “Rota dos 20” por parte dos alunos dos 
Carapelhos. No dia 25 de fevereiro, quarta-feira, os alunos 
da Escola Básica de Mira levaram a Bandeira Rota dos 20 
até à Escola Secundária, onde a entregaram aos alunos que a 
transportaram pela pista Ciclo-pedonal até à Escola Básica do 
Casal de São Tomé. 
Passámos testemunho ao Município de Cantanhede no dia 2 
de março, com os alunos da Educação Especial a entregarem 
o trabalho feito no concelho de Mira, assim como a bandei-
ra” Rota dos 20”. 
O pergaminho, o Livro dos Municípios, a Bandeira da Rota 
e o Livro das Escolas são os quatro elementos relacionados 
com o projeto e que estão incluídos na passagem de teste-
munho. O pergaminho é o documento que assume maior 
destaque, dado que as escolas devem incluir as propostas a 
serem adotadas por cada concelho, para que estes possam 
evoluir nas vertentes da eficiência energética e do desenvol-
vimento sustentável.

Durante o percurso da Bandeira da Rota dos 20 pelas escolas 
do concelho, realizaram-se atividades de índole ambiental e 
houve um convívio saudável entre os alunos das várias esco-
las que passavam testemunho entre si. 
O Município de Mira, esteve representado em todas as ce-
rimónias realizadas nas escolas com o compromisso de ana-
lisar as propostas e decidir sobre a viabilidade dos mesmos.
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“Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável” é atualmen-
te o maior programa gratuito de educação para a saúde 
em Portugal, concebido especificamente para motivar as 
crianças entre os 2 e os 10 anos a adotar e manter hábitos 
saudáveis na sua rotina diária, através de um modelo mo-
tivacional inovador desenhado para jardins-de-infância e 
escolas básicas do 1º ciclo.
O Agrupamento de Escolas em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Mira aderiram a esta iniciativa no ano letivo de 
2015/2016, tornando-se “Autarquia Parceira” da 5ª edição 
do projeto “Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável” com 
a participação de todos os Jardins de Infância (Mira, Casal S. 
Tomé, Lentisqueira, Portomar, Carapelhos e Praia de Mira) e 
de todas as Escolas do 1º Ciclo (Mira, Casal S. Tomé, Lentis-
queira, Portomar, Carapelhos, Seixo, Lagoa e Praia de Mira) 
do Concelho.

As crianças de Mira foram “HERÓIS DA FRUTA”

Para além do incentivo diário ao consumo da fruta, o projeto 
levou às crianças lições importantes sobre alimentação, nutri-
ção, exercício físico, higiene, bem-estar, proteção ambiental, 
poupança, entre muitos outros valores de cidadania que as 
ajudam a crescer mais saudáveis, ativas e felizes.
Os alunos foram ainda “desafiados” a produzir um hino, em 
que partilharam a cantar, as lições que aprenderam ao lon-
go do projeto sobre a importância dos hábitos saudáveis e 
convidaram os adultos para votar no “Hino da Fruta” da sua 
escola. Foram 6 os Hinos da Fruta com que o Agrupamento 
de Escolas de Mira participou nesta etapa, onde a EB1 e Jar-
dim de Infância Casal de São Tomé foram finalistas desta 5ª 
edição do projeto e foram segundos no distrito de Coimbra.
O Projeto teve início em 13 de Outubro de 2015 e finalizou 
em 3 de junho de 2016 com a Cerimónia de Entrega Oficial 
de Diplomas a todos as crianças.

EDUCAÇÃO

Município de Mira oferece PEN USB aos alunos do 1º Ciclo de 
Mira que aprendem Programação
O Município de Mira, na pessoa do Senhor Presidente, Dr. 
Raul Almeida, congratula todas as escolas e todos os envolvi-
dos no projeto piloto do Agrupamento de Escolas “Iniciação 
à Programação no 1º Ciclo do Ensino Básico”.
O agrupamento de Escolas de Mira não hesitou em aceitar 
este desafio da DGE (Direção Geral de Educação) aos esta-

belecimentos de Ensino Público e, desde o início deste ano 
letivo de 2015/2016, os alunos do 3º e 4º  anos de todas as 
escolas do agrupamento beneficiam deste projeto. 
Este é um projeto em que não se pretende criar programado-
res nem vincular os alunos a carreiras na área das tecnologias, 
mas sim proporcionar-lhes atividades que promovam um 
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Concurso Municipal de Ideias 
de Negócio
O gabinete de apoio ao empreendedor faz atendimento e 
monitorização de (potenciais) empreendedores, está inte-
grado na CIM-RC, onde frequenta as reuniões de coorde-
nação para planificação de ações, e elabora a capacitação 
técnica para empreendedores e ações destinadas aos em-
preendedores. 
Ao longo deste 3 anos, têm sido feitas apresentações de 
ideias de negócio de alunos da Escola Secundária Dr. ª Maria 
Cândida de Mira para, numa Final do Concurso Intermuni-
cipal de Ideias de Negócio Secundário/Profissional, fazerem 
a apresentação pública das ideias vencedoras dos concursos 
nos vários municípios.

conjunto alargado de capacidades, nomeadamente, traba-
lhar em equipa, estruturação e organização de ideias, criati-
vidade, espírito crítico, resolução de problemas,  pensamento 
analítico e  atenção aos detalhes. 
O Município de Mira apoiou este projeto desde o primeiro 
momento e o Vice-presidente da Câmara, Nelson Maltez, 
percorreu as escolas do Concelho para distribuir as PEN/ 
USB pelos alunos do 3º e 4º ano e presenciou o sucesso 
do projeto.

Refeições Escolares

A oferta educativa e extracurricular obriga a que as crianças 
e jovens permaneçam, cada vez mais tempo, nos estabele-
cimentos escolares, sendo necessário garantir o serviço de 
refeições escolares, garantindo a todas as crianças refei-
ções equilibradas, promovendo o sucesso escolar e anu-
lando fatores que originam desigualdades nas condições 
de aprendizagem. 
Desta forma, o Município de Mira assegura o serviço de Re-
feições Escolares e disponibiliza, semanalmente, a Ementa da 
empresa fornecedora para as respetivas escolas do 1º ciclo e 
jardins-de-infância.

“Há tempo para Tudo” 
abrilhantou Jardins de Infância
do concelho

O Teatrão criou um espetáculo dirigido especialmente a 
crianças entre os 3 e os 6 anos. HÁ TEMPO PARA TUDO, foi 
um espetáculo que teatralizou a interpretação científica do 
tempo e percorreu, durante quatro dias, as quatro freguesias 
do concelho e contemplou todos os alunos dos diversos jar-
dins-de-infância e escolas do 1º ciclo. 
Um espetáculo que, através de uma linguagem poética e vi-
sual, brincou com mudanças do tempo, com as estações do 
ano e com tudo o que estas nos provocam. É sobre o tempo 
das coisas, sobre as voltas que o tempo dá, sobre o tempo de 
brincar e sobre o tempo que faz quando se brinca. 
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Confrontado com a necessidade de se adaptar à legislação 
vigente, no que concerne aos preços a praticar pelo forne-
cimento das refeições aos alunos do ensino pré-escolas e 
do ensino básico que prevê, entre outra medidas, que as 
ditas refeições sejam fornecidas a preço custo, à exceção 
dos alunos que sejam beneficiários do 1º escalão do abo-
no de família. 

Feita a análise da aplicação real desta legislação verificou-se 
que, de um modo geral, o preço das refeições baixa, haven-
do no entanto, uma faixa significativa de crianças abrangidas 
pelo 2º escalão do abono de família para as quais o preço 
das refeições subia. 
Ciente de que o atual momento social é difícil para famílias 
de débeis recursos e de que, nestas circunstâncias, as crian-

Município alarga isenção de pagamento a refeições escolares

EDUCAÇÃO

ças poderão ser as primeiras vítimas, o Executivo Municipal 
deliberou em 13 de novembro de 2014, assumir este cargo, 
isentar também as crianças beneficiárias do 2º Escalão de 
Abono de Família e ainda reduzir 50% no pagamento das 
AAF no Pré - Escolar.

Dia mundial da 
consciencialização do autismo 
– “light it up blue”
No Agrupamento de Escolas de Mira existem duas Unidades 
de Ensino Estruturado para a Educação de Alunos com Per-
turbações do Espectro do Autismo (UEEAs) que visam pro-
mover a participação dos alunos com este diagnóstico em 
atividades junto dos pares das turmas a que pertencem e da 
Escola em geral. As Unidades são um recurso pedagógico 
especializado e têm como principal função a diferenciação 
pedagógica necessária na resposta educativa a dar aos alunos 
com Perturbações do Espectro do Autismo.

Componente de Apoio
à Família

A Componente de Apoio à Família consiste num comple-
mento ao programa das atividades que visa a adequação do 
horário escolar às necessidades das famílias. É um espaço es-
sencialmente lúdico, onde a criança poderá ter apoio nas 
suas tarefas escolares diárias e um tempo de lazer estruturado 
com atividades lúdico - didáticas. 
É considerada, ainda, um apoio aos pais que, cada vez mais 
obstáculos têm na gestão do seu tempo, face às dificuldades 
impostas pelas suas atividades profissionais. Em resposta, a 
CAF assegura o apoio diário no início das manhãs e fins de 
tarde e ainda desenvolve atividades nas interrupções letiva 
de carácter educativo, lúdico e pedagógico.
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Neste sentido, todos os alunos do Agrupamento de Escolas de 
Mira, os docentes, os assistentes operacionais e alguns pais/
encarregados de educação participam nas atividade “MAIS 5 
AZUL” desde o ano 2014, no dia 2 de abril.
Este evento, para além do Agrupamento de Escolas de Mira, 
é organizado e patrocinado pela APEEMIRA e temo apoio da 
Autarquia e do Ginásio FITME. 
Numa iniciativa global única para a consciencialização do 
autismo, ao longo destes 3 anos, o Município de Mira, 
para além de colaborar na atividade “Mais 5 Azul”, tem-se 
associado ao movimento “Light it Up Blue” através da ilu-
minação com cor azul do edifício dos Paços do Concelho.

Comemorações do Dia Mundial 
da Criança

O Carnaval das Escolas voltou 
à Av. 25 de Abril ao fim de 8 
anos de interregno

A Câmara Municipal de Mira em pareceria com o Agrupa-
mento de Escolas de Mira e com a CPCJ de Mira, realizou 
no largo do Jardim Municipal de Mira, em frente à Biblio-
teca Municipal, a festa de final de Ano letivo 2014/2015 
e simultaneamente, comemorativa do Dia Mundial da 
Criança e Dia Mundial do Ambiente. 
A Festa decorreu na manhã do dia 5 de Junho de 2015 e 
abrangeu a totalidade dos alunos dos Jardins de Infância, Es-
colas do 1º Ciclo e Escola do 2º Ciclo de Mira, contemplando 
cerca de 1.000 alunos e respetivos professores/ responsáveis. 
A festa que contou com um espetáculo de Palhaços ilusionis-
tas e um espetáculo musical de repercussão e voz pelo grupo 
Crassh, animou e abrilhantou a manha de todas as crianças, 
professores, auxiliares do nosso Agrupamento de Escolas e os 
pais que ali se deslocaram.

A Câmara Municipal de Mira, retomou em 2014 a tradição 
de fazer o cortejo de Carnaval das Escolas em Mira, como 
aliás foi sendo tradição principalmente ao longo da década 
de 90 e até meados da década de 2000.
Nestes 3 anos o centro da vila de Mira acolheu um evento de 
cor, alegria e criatividade nas manhas de sexta-feira de carna-
val, com um desfile que tem contado com a participação de 
cerca de 1000 intervenientes dos diversos estabelecimentos 
de ensino da rede pública e privada e ainda das instituições 
de solidariedade social do concelho.
Este ano de 2016, subordinada ao tema “30 anos de Ban-
deira Azul”, a atividade pretendeu manter viva a tradição 
carnavalesca existente no concelho de Mira, favorecendo 
o desenvolvimento da criatividade e imaginação, animan-
do a avenida da vila e proporcionando um momento de 
convívio e alegria entre os mirenses e demais população.
O desfile contou com o apoio do Agrupamento de Escolas 
de Mira e da Associação de Pais e Encarregados de Educação 
de Mira. 
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O Serviço de Educação da Câmara Municipal de Mira, em 
parceria com o Agrupamento de Escolas de Mira, desenvol-
veu um projeto educativo em que concebeu e promoveu, em 
todas as escolas do 1º Ciclo do município, sessões práticas de 
aprendizagem e realização de jogos tradicionais portugueses. 
Com o objetivo de enriquecer os recreios escolares com 
“convites” a uma ocupação dos tempos de lazer de for-
ma a fomentar a convivência em grupo, de fomentar uma 
saudável ocupação dos tempos mais livres inseridos nos 
calendários escolares e de promover a cultura desportiva 
dos jogos populares, contribuindo para um maior desen-
volvimento motor, cognitivo e social da criança, através 
do Projeto “Escola, (Re) Criar Tradições”.
 Durante os meses de março e abril, o serviço percorreu as 
várias escolas dando a conhecer, a todas as crianças, diversos 
jogos tradicionais tais como: a macaca, a corrida de sacos, 
o jogo do lencinho, o anelzinho, etc. Foi disponibilizado a 
cada escola, um baú de jogos tradicionais composto por dez 
“cartões” com as respetivas características e normas de cada 
jogo, e ainda, diversos materiais de apoio para a realização 
dos jogos, para que as crianças, pudessem usufruir dos mes-
mos, durante os tempos livres nos recreios das suas escolas.

Projeto de Jogos Tradicionais Universidade Sénior avança 
em Mira

EDUCAÇÃO

Ciente da sua importância para um envelhecimento ativo e 
de qualidade em todas as vertentes sociais, nomeadamente 
cultural, formativa e educativa da população idosa do con-
celho, ciente também que o seu acesso se reveste de capital 
importância num envelhecimento de qualidade através da 
promoção da autoestima e autoconfiança da mesma popula-
ção, e na perspetiva de dar resposta a insistentes solicitações 
da população sénior que vem reclamando esta iniciativa, O 
Executivo Municipal submeteu, à aprovação do executi-
vo municipal a criação da Universidade Sénior de Mira, 
estando já aprovado o respetivo regulamento e previstas 
instalações para o seu funcionamento.
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Recuperação/ Conservação do Bloco B da
Escola Básica de Mira
Este projeto teve como principal objetivo a recuperação/
conservação da Escola Básica Integrada de Mira, melho-
rando significativamente o bem-estar dos alunos e docen-
tes, assim como garantir as condições de higiene e segu-
rança e conforto exigidas.
O projeto constituiu uma prioridade, na medida em que a 
EB2 de Mira, acolhe todos os alunos do 2º Ciclo oriundos das 
4 freguesias do Concelho.
O edifício do refeitório apresentava diversas patologias es-
truturais e funcionais e é neste local que são confecionadas, 
diariamente, refeições para cerca de meia centena de alunos 
do pré-escolar,1ºCEB e 2º CEB de todos os estabelecimentos 
do Concelho.
Era ao nível do equipamento que se constatava uma acentua-
da degradação que coloca muitas vezes em causa a adequa-
da confeção das refeições, obrigando a um redobrado esfor-
ço para que estas cumpram com os parâmetros de qualidade 
e variedade exigidos.
O temporal de Janeiro de 2013, tornou imprescindível e ur-
gente uma intervenção no BLOCO B uma vez que provocou 
danos consideráveis na cobertura, algumas salas de aula fi-
caram inundadas e verificam-se danos acentuados em tetos, 

paredes, instalação elétrica e todos os materiais de madeira 
como caixilharia, piso e rodapé. 
Este Bloco estava encerrado desde essa data o que obrigava a 
uma redistribuição de alunos por outros blocos, provocando, 
naturalmente, diversos constrangimentos ao nível funcional.
Foi então que em novembro de 2014 o executivo decidiu 
avançar com ambas as obras urgentes e necessárias, ofere-
cendo hoje melhores condições aos alunos, professores e 
funcionários daquele estabelecimento.

Remoção e Substituição das placas cobertura em fibrocimento 
na Escola Básica e na Escola Secundária em Mira

A Escola Básica de Mira e a Escola Secundária Dr.ª Maria 
Cândida iniciaram o ano letivo 2014/2015 livres de amianto.
Foi em setembro de 2014 que se realizou o processo de re-
moção das placas de cobertura de fibrocimento existentes no 
exterior nos dois estabelecimentos de ensino. Em ambos os 

casos, o referido material foi substituído por telhas sandwich 
com isolamento interior. A empreitada, da responsabilidade 
do Município de Mira, surgiu no âmbito do Programa de Re-
moção do Ministério da Educação.



Fotografia cedida por João Petronilho

DESPORTO E
ASSOCIATIVISMO
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Raid BTT “Lagoas De Mira”

Festival de Patinagem Artística Grande Prémio de Atletismo do 
Concelho de Mira

Organizado pela Associação Cicloturista do Cabeço de Mira 
pelo oitavo ano consecutivo, este evento é constituído por 
percursos que colocam os atletas em contato com alguns 
ecossistemas característicos da região e atravessam diversas 
povoações tipicamente Gandaresas. 
Com o número de participantes a aumentar ano após ano, 
esta prova, realizada em janeiro, é já uma referência para 
os atletas de renome na modalidade como início da sua 
época desportiva.
O Executivo Municipal congratula-se com o empenho gra-
tuito das Associações que se traduz no êxito deste tipo de 
atividades, como é exemplo o Raid BTT “Lagoas de Mira” e 
outros, que hoje são eventos de referência e que servem para 
mostrar o que de melhor o nosso concelho oferece e para 
levar o nome do concelho de Mira além fronteiras.

Noite de grande espetáculo de Patinagem Artística, organi-
zado pela Associação Desportiva de Mira. Festival realizado 
pelo terceiro ano consecutivo no início do mês de dezembro, 
que junta vários grupos de patinagem artística de todo o país 
e os melhores atletas nacionais, para maravilhar o público 
que enche as bancadas do Pavilhão Municipal todos os anos.

A Praia de Mira voltou a sentir o atletismo nas suas ruas com 
a realização do Grande Prémio de Atletismo do Concelho de 
Mira e da caminhada à volta da barrinha. 
Realizando-se tradicionalmente no dia 10 de junho, esta pro-
va, que é uma organização do Centro Cultural da Praia de 
Mira, com o apoio da Câmara Municipal de Mira, conta to-
dos os anos com a presença de centenas de atletas oriundos 
de todo o país.
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Regata Internacional Pescanova

Portugal “O” Meeting voltou a realizar-se em Mira

Organizada pelo Clube Náutico da 
Praia de Mira, em parceria com a Câ-
mara Municipal de Mira e a Pescanova, 
no dia 28 de maio decorreu na Barri-
nha a Regata Internacional da Pescano-
va. Nesta 2ª edição da regata, o destaque foi para a participação do Real Clube de Vigo, de Espanha. 
Com centenas de participantes, representando os vários clubes presentes, a Barrinha da Praia de Mira, voltou a viver os 
grandes momentos de competição no remo. 
Para além de promover a modalidade do remo, pretende-se com esta prova divulgar e promover o concelho, e neste caso 
particular, a promoção da Barrinha e da própria Praia de Mira, mostrando as suas valias para os desportos náuticos.

Organizado pelo Clube de Orientação Ori-Estarreja em par-
ceria com o Município de Mira, Município de Vagos e Fede-
ração Portuguesa de Orientação e Federação Internacional 
de Orientação, realizou-se entre os dias 13 e 17 de Fevereiro 
de 2015 a 20ª edição do Portugal ‘O’ Meeting 2015, um 
evento de nível Mundial que trouxe até Mira centenas de 
visitantes, batendo o recorde de número de participantes. 
Com terrenos de excelente qualidade para a prática da mo-
dalidade de Orientação, o concelho de Mira, juntamente 

com o de Vagos, foram escolhidos para receber o maior 
evento nacional da modalidade. 
O Portugal ‘O’ Meeting é um evento de Orientação Pedes-
tre, integrado no Ranking Mundial da Federação Internacio-
nal de Orientação e no Ranking da Taça de Portugal da Fede-
ração Portuguesa de Orientação que reuniu em Mira durante 
5 dias, os melhores atletas do mundo de Orientação, num 
total de 2267 atletas, distribuídos por 26 países e 489 Clubes. 
Para o Executivo Municipal este tipo de eventos são impor-
tantes para o concelho de Mira, dado serem um fator de 
desenvolvimento do turismo desportivo e do turismo de am-
biente, proporcionando uma maior divulgação do concelho 
e da região, além-fronteiras. 
De salientar as Associações do concelho de Mira que acei-
taram o desafio proposto pelo Município e pela organi-
zação do evento, em participar e conhecer este desporto 
junto dos melhores do mundo: ADM; AMC Carromeu; 
AAMARG; Agr. Esc. Mira; ASCDR Leitões; UDP; GF Poço 
da Cruz; ASC Valeirinha; Lagonense FC; AC Cabeço de 
Mira CM de Barra de Mira e M-JC Portomar.
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Primeira prova de Corta Mato na nova Pista de Cross do 
concelho de Mira

É com renovado orgulho que Mira continua a receber, os 
campeonatos internacionais de Columbofilia, numa fe-
liz parceria entre a Câmara Municipal, a Federação Co-
lumbófila Internacional e a Federação Portuguesa de Co-
lumbofilia. Os campeonatos de columbofilia constituem, a 

exemplo dos últimos 18 anos, um motivo de alegria, convívio 
e sucesso, promovendo o nosso concelho e Portugal, a nível 
Turístico e Desportivo. 
Este ano, importa destacar a grande vitória do português Pau-
lo Martins na “prova rainha” – o FCI Grand Prix de Portugal.

Decorreu no dia 6 de dezembro a primeira prova na Nova 
“Pista de Cross do Concelho de Mira”. 
Com uma boa moldura humana, o Corta Mato Abertura Mira 
2015, uma prova do campeonato distrital de Coimbra, trou-
xe à Praia de Mira cerca 206 atletas, distribuídos pelos dife-
rentes escalões. 
Numa boa manhã para a prática da modalidade junto da 
natureza, Carla Reis (ADREP), Vítor Pleno (AAC) e Rui Lopes 
(AAC) foram os grandes vencedores individuais nesta estreia 
da Pista de Cross de Mira, tendo a União Clube Eirense, leva-
do a melhor a nível coletivo. 
Esta prova foi apadrinhada pela Seleção Nacional de Corta 
Mato que preparou, em Mira, o europeu da modalidade, a 
Hexacampeã Nacional Dulce Félix e o Ricardo Ribas.

A Pista de Cross do Concelho de Mira

Na convicção de que esta é uma aposta forte, tanto para 
os atletas locais como para os atletas profissionais que 
procuram este tipo de infraestruturas, o executivo reputa 
este investimento como uma mais-valia para a promoção 
do concelho de Mira.
Localizada na Praia de Mira, na envolvente entre a Rua das 
Laranjeiras (Rua da entrada no Aldeamento do Miravillas), a 
Estrada Florestal N1, Lodge Park e a Avenida Regente Rei (es-
trada que vai desde a rotunda do Aldeamento do Miravillas 
até ao Clube Náutico), esta nova infraestrutura que teve um 

investimento de cerca de 60.000 euros, é composta por 3 
circuitos distintos de 2940, 1700 e 1000 metros e tem o seu 
início, junto à entrada do Aldeamento Miravillas.
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Estágio de pré época da equipa sénior de hóquei em patins do 
Futebol Clube do Porto no Pavilhão Municipal de Mira

Mira é destino de eleição para os melhores do atletismo

A equipa sénior de Hóquei em Patins do Futebol Clube do 
Porto fez o seu primeiro estágio da pré-epoca no concelho 
de Mira entre os dias 26 e 29 de agosto deste ano. 
Com treinos bi-diários no pavilhão Municipal de Mira, o 
plantel composto por 13 jogadores e a nova equipa técnica 
dos Dragões, procuraram em Mira, o sossego e as melhores 
condições para preparar da melhor forma a época 2015/16. 
O executivo da Câmara Municipal de Mira deu as boas vindas 
a todo o plantel e estrutura técnica do Hóquei em Patins do 
Futebol Clube do Porto, no último dia de estágio. Esperan-
do que tenham encontrado em Mira, as condições desejadas 
para uma preparação adequada para a época 2015/2016, o 
Presidente da Câmara Municipal de Mira, mostrou disponi-
bilidade para no futuro, continuar a receber os estágios da 
equipa no concelho de Mira.

O concelho de Mira é um espaço de eleição para a prepa-
ração dos atletas de meio fundo e fundo. O clima tempe-
rado marítimo, a qualidade do ar, a pressão atmosférica, 
a qualidade das pistas que passam dentro da mata e cir-
cundam as lagoas, fazem com que Mira tenha condições 
ideais para o treino destes atletas. 
Mostra disso, são os vários estágios realizados pelos melho-
res atletas nacionais, quer individualmente, quer em grupo/
equipa, como é o caso das preparações das provas de estrada 
e corta-mato da seleção Nacional, e secções de atletismo do 

Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Portugal, para 
além da preparação dos europeus e Jogos Olímpicos. 
Com esta procura acentuada nos últimos anos, o Município 
de Mira tem feito um esforço para melhorar as condições 
para a prática do atletismo, quer em termos de estrada, quer 
em termos da pista de corta mato. Obviamente que ainda 
há muito a fazer, mas é um investimento que se pretende 
continuar a realizar, dadas as condições naturais ótimas que 
o concelho apresenta para a prática da modalidade.
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DESPORTO E ASSOCIATIVISMO Jogos Sem Fronteiras de Mira
No âmbito das atividades desportivas realizadas no Com-
plexo Desportivo de Mira, numa organização municipal e 
destinada às diversas associações concelhias, os Jogos sem 
Fronteiras ofereceram noites de lazer, amizade e fairplay.
Assim, nos dias 11, 12 e 13 de Setembro de 2015, participa-
ram equipas de todas as freguesias e o público não faltou à 
chamada, preenchendo as bancadas da Piscina e do Pavilhão 
Municipal, dando um colorido especial a esta competição 
saudável. Os grandes vencedores desta edição dos Jogos Sem 
Fronteiras de Mira, foram a equipa da CERCIMIRA e da APD 
Praia de Mira.
As 18 Associações participantes foram: ASCDR Colmeal, GF 
Poço da Cruz, UDR Pinheiro Manso, ACDR Os Unidos Ca-
rapelhos, BVM, AE 1231 Mira, Allegr’ARTE – UMM, ASCR 
Lagoa – Caretos da Lagoa, Cercimira, FRM, CR Pesca de 
Mira, AMC Carromeu, APD Praia de Mira, ACD Lentisquei-
ra, ASCDR Leitões, CGPV São Bento, CF Clube do Porto e a 
Decathlon Aveiro (equipa convidada).

Torneio de voleibol de praia - 
MiraVolei

A Praia de Mira começa a 
surgir no âmbito do Surf

Palco de muitos torneios e muitas amizades nascidas, crescidas 
e cimentadas, os torneios de Voleibol de Praia voltaram à Praia 
de Mira em 2014. Integrado nas Festas de São Tomé pelo ter-
ceiro ano consecutivo, este torneio conta com um conjunto 
de quadras de ambos os sexos que promovem e valorizam a 
modalidade. A adesão dos participantes e o grande número 
de público presente nos dias do torneio, reforçam a ideia 
de que o regresso do Voleibol de Praia ao areal da Praia de 
Mira foi uma aposta ganha!

O Surf é um desporto que o executivo camarário procura 
implementar como atrativo nas Praias de Mira e do Poço 
da Cruz, locais habitualmente procurados pelos amantes 
dessa modalidade. 

Incutir o surf na formação do desporto escolar e procurar di-
vulgação junto de instituições ligadas à modalidade são os ob-
jetivos principais a alcançar. Foi neste sentido que a Praia de 
Mira surgiu em 2014 e 2015 no circuito de Surf da Associação 
de Surf do Distrito de Aveiro e no BPI Surf Board Test presents 
Kia on tour, evento de promoção da modalidade que se realiza 
em 6 praias nacionais.
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Clube Náutico da Praia de Mira sagrou-se campeão regional
de escolas

Época de sonho do futsal sénior do Clube Domus Nostra

A barrinha da Praia de Mira recebeu no dia 14 de fevereiro 
de 2015 a 5ª prova e final do Torneio Regional de Escolas. 
O Clube Náutico da Praia de Mira, a remar em casa, não 
deixou os créditos por mãos alheias e carimbou uma vitó-
ria histórica neste torneio, sagrando-se pela primeira vez 
Campeão Regional de Escolas.

Foi o culminar de uma época brilhante dos jovens do remo 
da Praia de Mira, um feito que o Executivo Municipal não 
deixou passar em claro, dando os parabéns aos atletas e a 
toda a estrutura do Clube Náutico pelo título alcançado.

Com a estreia na Taça de Portugal de Fustal e a conquista 
de todos os títulos da modalidade do distrito de Coimbra 
(Campeonato, taça e supertaça), o Clube Domus Nostra 
fez da época 2014/2015, uma época que ficará para sem-
pre na história do futsal do Clube.

São feitos destes que qualquer executivo valoriza e ambicio-
na para qualquer Associação! 
O Executivo Municipal deu os parabéns a toda a estrutura, 
direção, equipa técnica e jogadores do Clube Domus Nostra, 
pela época histórica alcançada e respetiva subida aos nacio-
nais de futsal.
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Campo de Tiro de Mira inaugurado

Com mais de uma década de avanços e recuos, o Campo de 
Tiro de Mira foi inaugurado no dia 17 de janeiro de 2015, 
na presença do então Ministro Adjunto e do Desenvolvi-
mento Regional, Miguel Poiares Maduro. 

Um projeto que visa dotar o concelho de uma infraestrutura 
que permita não só a realização de provas nacionais, como 
internacionais, está desde então, pronto a receber provas e 
estágios da modalidade como já foi o caso do Campeonato 
de Europa de Trap 3, em 2015 e o estágio da Seleção Olím-
pica da Rússia de tiro Skeet, em 2016.
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Atletas Mirenses que se destacaram no panorama nacional
de desporto

Luis Sousa, Atleta do Lagonense FC sagrou-se Campeão do 
Mundo de Light Kick em 2015 e Campeão do Mundo da 
WAC, em Boxe Chinês em 2016

Associação Desportiva de Mira alcança o 1º lugar por equi-
pas várias medalhas individuais no primeiro torneio de Pás-
coa de patinagem artística da Associação de Patinagem de 
Coimbra em 2016

João Francisco Veríssimo, atleta do Clube Náutico da Praia 
de Mira, na época 2015/2016 sagrou-se Campeão Nacio-
nal de Remo Fundo 3000mts – Skiff, Campeão Nacional 
Remo Velocidade 1500mts – Skiff e Vice-Campeão Nacio-
nal Remo indoor 1500mts - Ergómetro

Equipa de futebol da ACR do Seixo sagrou-se campeã distri-
tal do INATEL em 2016

A ASC da Valeirinha tem 3 campeões distritais em 2016: 
Francisco Graça em Corta Mato e 1000 mts, na categoria 
de Infantis Masculinos; Jéssica Cardoso nos 5000 mts Mar-
cha, na categoria Juvenis Feminino; e Roberto Graça nos 
3000 mts, na categoria Juvenis Masculino.
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Outros Destaques Desportivos
A Taça de Portugal de Remo 2016 decorreu no 
dia 16 de Julho, na Barrinha da Praia de Mira

A Seleção da Rússia de tiro Skeep Olímpico, 
realizou no Campo de Tiro de Mira o seu está-
gio de preparação para os Jogos Olímpicos do 
Rio 2016, no Brasil

Carolina Silva, Campeã Nacional Infantil de Remo de Velo-
cidade em 2015, como atleta do Clube Náutico da Praia de 
Mira, e Campeã Nacional Infantil de Remo Indoor e Cam-
peã Nacional de Remo de Velocidade, em 2016, como atle-
ta do Clube Galitos.

Licínio Pimentel, atleta do Sporting Clube Portugal, sagrou-
se Campeão Nacional de Clubes de Corta-Mato Longo em 
2016
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Feira dos Grelos da Região da Gândara
Sendo uma iniciativa da Confraria Nabos e Companhia, 
conta com apoio incondicional da Câmara Municipal de 
Mira e da Junta de Freguesia de Carapelhos, bem como, 
de várias empresas patrocinadoras e garante, no último 
fim-de-semana de maio, a oferta de um espaço e uma 
confeção gastronómica onde o nabo, o grelo e os seus 
produtores são valorizados como uma mais-valia local. 
Num ambiente rural, ao lado da Sede da Confraria, o even-
to ganha cores de Festa, com apontamentos de artesanato 
e venda de produtos agrícolas locais. A oferta gastronómica 
passa por: Pregado da Praia, com Grelos da Gândara; Punhe-
ta com Grelo à vista; Vaca Caída com Grelo no ar; Rojões 
com Grelos; Galo ao Grelo; Sardinhas na Telha.

Organizado pela Filarmónica Ressurreição de Mira, o En-
contro de Bandas Filarmónicas já vai na sua terceira edição. 
Todos os anos são convidadas duas outras bandas que, jun-
tamente com a Filarmónica Ressurreição de Mira, abrilhan-
tando o encontro e proporcionando a todos os presentes, 
um desfile, um concerto e uma marcha animando a Praia de 
Mira, no primeiro domingo do mês de julho.

Encontro de Bandas Filarmónicas

Dia dos Moinhos Abertos em Mira
Realizada no âmbito do Dia Nacional dos Moinhos aber-
tos (7 de abril), esta atividade tem como finalidade fazer 
funcionar em simultâneo e abrir ao público, para acesso 
livre, tantos moinhos quantos for possível, em todo o país. 

Em Mira, a Associação dos Amigos dos Moinhos e Ambiente 
da Região da Gândara dá a conhecer alguns dos moinhos 
de Mira, bem como, os seus moleiros e as suas artes, através 
de um percurso pedestre guiado de cerca de 4km, onde se 
incluem “conversas com moleiros” e mostras do ofício.



Out 2016 | Boletim Municipal de Mira | 59

DESPORTO E ASSOCIATIVISMO

Depois do sucesso das edições anteriores, a União Desporti-
va da Presa continua a organizar o seu Encontro de Gaiteiros 
em abril! Vários grupos, com muito boa qualidade musical, 
voltaram a deliciar os locais e forasteiros que ali se deslocam.

Encontro de Gaiteiros

Vai já na 10ª edição o Passeio Cicloturistico, organizado pela 
Associação Cultural e Recreativa do Seixo, sendo hoje um 
dos maiores passeios do género da região pelo número de 
participantes. As últimas edições contaram com mais de 500 
participantes de todas as idades – dos 5 aos 80 anos - e de 
todas as condições físicas.
Estas iniciativas decorrem com um forte espirito de camara-
dagem, alegria e sã convivência, e têm com objetivos sen-
sibilizar para a prática de atividade física e hábitos de vida 
saudável em contacto com a natureza dando a conhecer um 
pouco do que Mira tem de riqueza cultural e paisagística. 
Recordando o tema do 1º passeio, este ano o trajeto foi o da 
Rota dos Moinhos.

Seixo junta 500 ciclistas em 
passeio comunitário 

Organizada pelo Grupo Motard “Montar Para Viver”, a sua 
concentração Motard que já vai na sua XIV edição, continua 
a atrair muitos motards ao concelho de Mira. No primeiro 
fim-de-semana de Maio, a animação é garantida no Parque 
das Varandas de São Bento, no Corticeiro de Baixo.
Mas o ano de 2015 foi propicio a concentrações Motard 
no concelho de Mira, em que para além da Concentração 

O ano 2015 teve várias concentrações motard em Mira
Motard do GMMPV, houve o XX International Treffen, que 
decorreu entre os dias 29 e 31 de maio e que foi organiza-
do pelo Goldwing Clube de Portugal, e o passeio Harley-
Davidson que decorreu no dia 25 de abril, que trouxeram 
ao nosso concelho vários grupos de motards de vários 
pontos do país e da europa.



AÇÃO SOCIAL

Fotografia cedida por João Petronilho



A Câmara Municipal de Mira promoveu e viu aprovada uma 
candidatura ao Portugal 2020 de um Contrato Local de De-
senvolvimento Social (CLDS) no valor global de 435 883,05 
euros durante 36 meses. Este valor divide-se por três eixos de 
intervenção abrangendo 29 atividades.
A Entidade Coordenadora Local de Parceria (ECLP) é a Casa 
do Povo de Mira e o CLDS visa o combate ao desemprego, 
à pobreza das famílias e à capacitação da comunidade e ins-
tituições. O projeto funciona nas Instalações do Mira Center 
desde Novembro de 2015.

O que é o CLDS?
O projeto CLDS visa promover, de forma multissetorial e in-
tegrada, a inclusão social dos cidadãos através de ações a 
executar em parceria, que permitam combater a pobreza 
persistente e a exclusão social. Abrange especificamente os 
territórios afetados por desemprego, situações de pobreza e 
envelhecimento. As ações a desenvolver integram 3 eixos de 
intervenção:
• Eixo I – Emprego, Formação e Qualificação
• Eixo II – Intervenção Familiar e Parental Preventiva da Po-
breza Infantil
• Eixo III – Capacitação da Comunidade e Instituições

Os objetivos do CLDS M3G Mira Social são: 
a) Promover a criação de circuitos de produção, divulgação 
e comercialização de produtos locais e ou regionais de modo 
a potenciar o território e a empregabilidade; 
b) Promover o desenvolvimento de instrumentos facilitado-
res tendo em vista a mobilidade de pessoas a serviços de 
utilidade pública, a nível local, reduzindo o isolamento e a 
exclusão social; 
c) Promover o desenvolvimento de instrumentos capacitado-
res das instituições da economia social, fomentando a imple-
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Contratos Locais de Desenvolvimento Social M3G Mira Social

mentação de serviços partilhados que permitam uma maior 
racionalidade de recursos e a eficácia de gestão; 
d) Promover a inclusão social dos cidadãos, de forma multis-
setorial e integrada, através de ações, a executar em parceria, 
que permitam contribuir para o aumento da empregabilida-
de, para o combate a situações críticas de pobreza, particu-
larmente da infantil, da exclusão social de territórios vulnerá-
veis, envelhecidos ou fortemente atingidos por calamidades; 
e) Concretizar medidas que promovam a inclusão ativa das 
pessoas com deficiência e incapacidade, bem como a capa-
citação das instituições.
Os eixos de intervenção subdividem-se em 29 atividades a 
executar durante os 36 meses. Neste ano algumas das ativi-
dades desenvolvidas pelo CLDS foram:

Gabinete de Apoio ao Aluno - Sessões sobre métodos e 
hábitos de estudo

Saúde M3G - Rastreio de índice de massa corporal, tensão 
arterial e glicémia
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Gira em Mira - Transporte Solidário Municipal

Ação de Sensibilização Desmistificar a Demência Aqui ninguém toca - Programa de prevenção da violência 
sexual infantil

Programa Intergeracional: “Detrásparaafrente” com idosos 
e crianças

Realização do I Torneio de Boccia em Mira

O Transporte Solidário Municipal, denominado de Gira 
em Mira, de caráter gratuito, visa combater o isolamen-
to e facilitar o acesso aos serviços que apenas se encon-
tram disponíveis na sede do Concelho, possibilitando a 
deslocação dos munícipes ao centro da Vila de Mira, com 
horários e percursos concretamente definidos e de perio-
dicidade semanal.

O Transporte Solidário Municipal, destina-se, preferencial-
mente, a servir a população idosa residente no concelho de 
Mira, bem como cidadãos portadores de deficiência, ou ou-
tros com mobilidade reduzida ou condições de isolamento 
territorial que o justifiquem.
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O serviço desenvolve-se tendo por 
base as paragens de transporte público 
já existentes, ou outros locais habitual-
mente utilizados para o mesmo fim, 
sendo a paragem final no centro da Vila 
de Mira, próximo do edifício dos paços 
do Município. 
Nos diversos locais de paragem ao 
longo das diversas localidades onde o 
serviço decorre, estão instalados sinais 
identificadores do serviço, bem como 
a indicação dos horários e itinerários.
Este serviço é já uma caso de sucesso e 
são, cada vez mais, os munícipes que a 
ele recorrem.

Aquisição de Mini Autocarro de 17 lugares
Confrontado com a necessidade de 
renovar a frota de veículos de trans-
porte, quase toda ela em final de 
vida, entendeu o Executivo municipal 
dar prioridade ao transporte de crian-
ças e idosos. Para o efeito, adquiriu 
um mini autocarro de 17 lugares.

A viatura adquirida garante o transpor-
te das crianças para os respetivos esta-
belecimentos de ensino em condições 
condignas e de maior segurança, ao 
mesmo tempo que será criado um ser-
viço semanal de transporte para os nos-
sos idosos se poderem deslocar à Sede 
do Concelho a fim de tratarem dos seus 
assuntos junto dos diversos serviços e 
repartições públicas.
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Intercâmbio juvenil “MAR&DOURO”

Atendimento Descentralizado do Serviço da Ação Social

O projeto de intercâmbio juvenil “MAR&DOURO” resulta 
do convénio assinado pelos vários municípios da Associação 
de Desenvolvimento Astúrias Portugal (ADAP), entre eles, 
Miranda do Douro, Mira e Mogadouro, o qual pretende 
reforçar as relações institucionais, culturais e socioeconó-
micas entre as várias autarquias que constituem a ADAP.
O intercâmbio realizou-se pelo segundo ano consecutivo du-
rante os meses de verão, dando oportunidade a trinta jovens 
carenciados, entre os 12 e os 14 anos, divididos igualmen-
te pelos três municípios, de ocupar de forma saudável dos 
tempos livres em período de férias escolares, de partilhar de 
experiências e conhecer outras realidades.

Na perspetiva de uma política de proximidade 
para com a população do concelho de Mira, deci-
diu o Município que o serviço de Ação Social, irá 
realizar atendimentos descentralizados em todas as 
freguesias.
 
Para o efeito, as técnicas deslocar-se-ão às várias lo-
calidades: Lentisqueira, Carapelhos, Seixo e Praia 
de Mira. O referido atendimento decorrerá às sex-
tas-feiras, no período entre as 11H00 e as 13H00, 
em locais ainda a definir.
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José Cid, em Mira, para Concerto Solidário

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é uma Enti-
dade oficial, não judiciária, autónoma, que intervém para 
promover os direitos e a proteção das crianças e jovens, 
de forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento 
pessoal e social. A sua intervenção tem lugar quando a 
atuação das Entidades com Competência em Matéria de 
Infância e Juventude, não reúne consenso com os pais, 
representante legal ou com quem tenha a guarda de facto 
da criança.

No âmbito das suas atribuições para além do acompanha-
mento individual de cada criança identificada, a CPCJ desen-
volve atividades de prevenção e sensibilização da comuni-
dade. Nesse sentido, a 3 de Março de 2014 a CPCJ de Mira 
aderiu ao Projeto “Tecer a Prevenção”, implementado pela 
Comissão Nacional e que tem por objetivo a elaboração de 
um Plano de Ação Local da Infância e Juventude, que desde 
então, começou a desenvolver um conjunto de atividades, 
tais como: 
• Atividade de Natal 2014
• Passeio de Verão – Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo, 
Navio Santo André e Passeio em Barco Moliceiro, julho 2016
• Momentos de reflexão sobre o trabalho desenvolvido pelas 
Comissões: 
• Seminários Inter CPCJ’S
• Reunião das CPCJ’s do Distrito para avaliar o trabalho de-
senvolvido, com a presença do Ex. Mo Senhor Presidente da 
Comissão Nacional Juiz Conselheiro Armando Leandro e da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

Interlocutora Distrital Maria de Fátima Duarte, realizada no 
Hotel Maçarico na Praia de Mira
• Ações realizadas no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus 
Tratos a Crianças
• Criança “Sujeito de Direitos”- comemoração dos 55 anos 
da Convenção dos Direitos da Criança

A “ Larinha”, uma pequena “princesa” natural da Praia de 
Mira, com 3 anitos e meio, que devido a uma leucomalacia 
periventricular, é uma menina que, apesar de todo o acom-
panhamento médico desde o seu nascimento, tem pela fren-
te, e até conseguir pequenas/grandes conquistas tais como o 

simples caminhar ou o comer pela sua mão, a necessidade de 
tratamentos muito dispendiosos, aos quais a sua família não 
pode fazer face.
Com o intuito de colaborar na promoção e realização de 
um concerto musical, para angariação de fundos destinados 
a ajudar na recuperação da “Larinha”, o Município de Mira 
associou-se à causa responsabilizando-se, em parceria com 
outras entidades, pela logística do evento.
José Cid e os seus músicos, imbuídos num espírito solidá-
rio e de colaboração para com causas sociais e humani-
tárias, não se alhearam das dificuldades da família e das 
preocupações com a futura autonomia da “Larinha”, vindo 
a Mira realizar um concerto no Pavilhão Municipal de Des-
portos de Mira, no dia 17 de Janeiro de 2016.
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Apoio à habitação no âmbito do Regulamento de Apoio a 
Estratos Socias Desfavorecidos
Partindo da necessidade de atuar em favor dos mais vulne-
ráveis, bem como, atenuar a pobreza e a exclusão social, o 
Município de Mira criou o Regulamento de Apoio a Estratos 
Sociais Desfavorecidos, através deste, pretende promover a 
inclusão dos cidadãos, garantindo-lhe ou facilitando-lhe o 
acesso aos recursos, bens e serviços, no sentido da melhoria 
da qualidade de vida e da coesão social.
Da aplicação do referido Regulamento tem resultado a 

atribuição de apoios económicos nas mais diversas áreas, 
que têm como objetivo ultimo melhorar a qualidade de 
vida dos munícipes deste concelho.

Como exemplo a destacar algumas obras de beneficiação ha-
bitacional realizadas em residências de agregados familiares 
acompanhados pelo serviço de ação social, com comprovada 
carência económica.

Antes

Antes

Depois

Depois
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Serviço Teleassistência

Protocolo com os Bombeiros Voluntários de Mira

O desenvolvimento tecnológico tem potenciado altera-
ções significativas no paradigma de cuidados ao idoso. 
Na verdade, a teleassistência assume-se como um recurso 
promissor na promoção de autonomia, qualidade de vida 

e segurança. Desta forma, decorrerão sessões de escla-
recimento acerca deste serviço através da empresa Help 
Phone.
Estas acontecerão nas instituições do Concelho, Lar de Idosos 
de Mira, Centro Paroquial de Solidariedade Social de Mira, 
Centro Paroquial do Seixo, Unidade Paroquial da Praia de 
Mira e Associação de Solidariedade Social Carapelhos e Cor-
ticeiro de Baixo  nos dias 27 e 28 de Setembro de 2016, 
conforme contemplado no plano de ação do CLDS M3G - 
Mira Social.

Do resultado da parceria estabelecida entre Câmara Munici-
pal de Mira e CLDS M3G, irão ser oferecidos 7 serviços aos 
munícipes de Mira, de acordo com a sua situação económi-
ca-familiar. Estes casos serão selecionados através do Gabine-
te de Ação Social da Câmara Municipal de Mira.

A atividade de primordial im¬portância desenvolvida pela 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mira 
é para a segurança de pes¬soas e bens do Município de 
Mira. Esta atividade é desenvolvida por homens e mulheres 
voluntários que abdicam de muito tempo das suas vidas e 
famílias em prol do nosso bem comum. Assim no pleno re-
conhecimento desta realidade foi celebrado o pro¬tocolo 
de Colaboração entre a autarquia e a AHBVM, que visa asse-
gurar aos elementos desta corporação mesma uma série de 
regalias e benefícios pessoais.
Assim, no âmbito das atribuições cometidas aos órgãos mu-
ni¬cipais em matéria de proteção civil, foi protocolado um 
conjunto de regalias que visa, não só o reconhecimento do 
trabalho meritório prestado pelos voluntários que integram 
a Associação mas, também, o fomen-
to do voluntariado e a fidelização dos 
munícipes abrangidos com as medidas 
à corporação e à res¬petiva atividade.
As medidas estabelecidas passam pelo 
reconhecimento de diversas isenções 
e reduções nos pagamentos respeitan-
tes a licenças e demais taxas devidas 
pe¬los serviços prestados pelo Muni-
cípio. Os benefícios abrangem os Bom-
beiros propriamente ditos e, nalguns 
casos, os respetivos familiares.



TURISMO

Fotografia cedida por João Petronilho
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Mira na Feira Ibérica de Turismo da Guarda

Divulgar Mira além-fronteiras

Festival Internacional da Máscara Ibérica (FIMI) tem a 
presença dos Caretos da Lagoa

A FIT Guarda (Feira Ibérica de Turismo) decorre todos os 
anos no início do mês de Maio. Operadores e agentes do 
Sector do Turismo, de Portugal e Espanha têm oportuni-
dade de apresentar e promover os seus produtos, serviços 
e recursos.
O Município de Mira considera muito relevante a importân-
cia e a localização geográfica deste grande certame, pela pro-
ximidade das nossas praias da Guarda  e de cidades espanho-
las como Salamanca e Valhadolid, que fazem desta zona do 
país, uma aposta bastante atrativa no que toca a promoção 
do turismo do nosso Concelho e, por isso mesmo, o Muni-
cípio de Mira nas 3 edições realizadas, tem-se feito repre-
sentar neste certame, juntamente com as unidades hoteleiras 
do concelho, através de um “stand” representativo do nosso 
território, da nossa cultura e das nossas tradições em todas as 
suas vertentes.

Apostar na divulgação do concelho é já uma imagem de 
marca do Município de Mira. 
Em Março de 2015 fomos além-fronteiras e, durante um fim-
de-semana estivemos presentes na Feira Asturo-lusa, nas As-
túrias, Espanha, juntamente com os nossos caretos da Lagoa 
e na promoção dos produtos locais.

São milhares os visitantes que passam pelo FIMI todos os anos.
Estrategicamente localizado no centro turístico de Lisboa, 
mais propriamente no Rossio, praça D. Pedro IV, tem como 
ponto alto o desfile com a participação de cerca de 500 ca-
retos (portugueses e espanhóis). 
Mira tem marcado presença com um stand promocional 
do concelho de Mira e onde apresenta as tradições dos 
nossos Caretos da Lagoa. Estes, que também preservam 
as nossas tradições, representam-nos no desfile do dia 
principal do Festival, promovendo eficazmente a nossa 
terra. Os Caretos da Lagoa são credores do nosso orgulho 
e da nossa gratidão.
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MIRA em destaque na Mostra de Turismo ARCU Atlântico em 
Gijon - Espanha

Wi-Fi gratuito em todo o areal da Praia de Mira

Sobre o lema “Turismo todo o ano” tem-se realizado varias 
reuniões com agentes turísticos locais e com a Região de 
Turismo do Centro de Portugal

A Mostra de Turismo ARCU Atlântico é um certame que se 
realiza todos anos na cidade espanhola de Gijón para di-
vulgar toda a oferta turística existente na região conhecida 
por Arco Atlântico e no qual participam unidades hoteleiras, 
operadores turísticos, municípios e regiões atlânticas inte-
ressadas. Para além do Município de Gijón, é dada, em 
cada ano, evidência a um município português convidado 
tendo, este em 2015, a escolha recaído no Município de 
Mira. Anteriormente, apenas mereceram esta distinção os 
municípios de Lisboa em 2013, e Nazaré em 2014.
Assim, entre 24 de Julho e 2 de Agosto o Município de Mira, 
os operadores turísticos e as empresas do concelho estiveram em evidência numa iniciativa que foi visitada por cerca de 500 
mil visitantes promovendo a nossa oferta turística e as nossas empresas.

O Município tem o turismo como uma clara aposta para 
bem receber o visitante e reconhece a importância deste 
sector na oferta turística do concelho de Mira.
Para tal, tem reunido ao longo destes anos com o sector de 
forma a ouvir a opinião destes agentes para melhor planear / 
organizar os eventos realizados ao longo do ano como sejam a 
Passagem de Ano, Época Balnear, Encontro Nacional de Enfer-
magem, entre outros. Tem ainda aferido a opinião destes em 
relação à oferta turística presente em Mira tentando encontrar 
soluções de melhoria.
Para tal tem contado também com o importante apoio da En-
tidade Regional Turismo do Centro que tem estado presente 
nestes encontros e reuniões de forma a apresentar programas 
de apoio e definir estratégias de promoção e combate à forte 
sazonalidade no concelho.

Em 2015 foi feita a aposta na cobertura WiFi em todo o areal da frente urbana da 
Praia de Mira, tendo sido a primeira praia no país a ter este serviço disponível e gra-
tuito para todos os que a frequentam, com a particularidade da cobertura de rede se 
estender desde a avenida marginal até à linha de água.
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Antigas casas de banho na areia, reconvertidas em
biblioteca de praia
Inaugurada no verão 2015, a Biblioteca de Praia, deno-
minada por Espaço Azul é um local de cultura e de lazer 
para os nossos munícipes e para aqueles que nos visitam, 
onde podem requisitar livros para ler à beira mar durante 
as suas férias. 
No ano de 2016, no âmbito da “Onda de Verão”- Animação 
da Época Balnear, também ali decorreram diversas ativida-
des, desde aulas de zumba a “sunsets “ que contaram com a 
presença de bandas e dj’s do Concelho.

Medidor de Radiação 
Ultravioleta na Praia de Mira e 
na Praia do Poço da Cruz

O estado do mar e o tempo na 
Praia de Mira já podem ser 
vistos em tempo real

Em parceria com a Universidade de Coimbra e a Liga Portu-
guesa Contra o Cancro, o Município de Mira associou-se este 
ano, à iniciativa de instalação de um medidor de Uv,s que 
indica, em tempo real, o grau de Radiação Ultravioleta (UV) 
naquele local, de forma a que os veraneantes possam tomar 
as precauções adequadas antes de descer ao areal. Esta ini-
ciativa contemplou as duas praias de Bandeira Azul do Con-
celho: Praia de Mira e Praia do Poço da Cruz.

Por ocasião do hasteamento da 30 ª Bandeira Azul, instala-
mos uma “beachcam” que permite ver, também em tempo 
real, o estado do mar e o tempo na praia, bastando para isso 
seguir o seguinte “link”: 
http://beachcam.meo.pt/pt/livecams/praia-de-mira/
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Município de Mira já tem a sua APP

Vídeo Promocional do concelho de Mira

O Executivo da Câmara Municipal de Mira desde o início 
do seu mandato que procurou estar mais próximo dos seus 
munícipes, começando com o contato através das redes so-
ciais e o dia de atendimento semanal. Em 24 de agosto de 
2015 lançou a aplicação APP Município de Mira, uma nova 
forma de comunicar disponível para os sistemas operativos 
Android, IOS e Micosoft.

Esta aplicação serve de guia turístico do Município, com in-
formação atualizada e dinâmica. De destacar na aplicação a 
integração com os seis Percursos Pedestres do Município, que 
podem ser realizados com acompanhamento e registo GPS
Através desta aplicação, fica igualmente à disposição dos utili-
zadores, um conjunto de funcionalidades para apresentar su-
gestões, registar ocorrências, entre outras, com vista a melhorar 
a “ligação” entre os munícipes e os visitantes com o Município.

Com esta aplicação, Mira chega ao ecrã de milhares de 
smartphones e tablets espalhados pelo mundo!

Com o objetivo de apresentar as po-
tencialidades turísticas da Mira e en-
globado na estratégia de promoção 
do concelho, a Câmara Municipal 
encomendou a produção de um fil-
me promocional, que foi apresentado 
na Feira Internacional de Turismo da 
Guarda, em maio deste ano.
No imaginário do que uma família pode 
encontrar numa visita ao concelho de 
Mira, o foco do vídeo baseou-se nas 
pistas ciclo pedonais e toda a sua envol-
vente. As belíssimas paisagens naturais, 
são o ponto de partida para uma viagem 
pela nossa cultura, história e património, 
pelos percursos pedestres e variedade 
de desportos, pelas nossas praias, entre 
outros. Uma viagem de 7 minutos que 

revela a beleza e a qualidade de vida existente no concelho.
Este vídeo não ficará por esta primeira apresentação. Brevemente o Executivo Mu-
nicipal divulgará a versão completa de um vídeo com o mote “bem-vindo a Mira”, 
em que apresentará outras potencialidades que o concelho de Mira pode oferecer a 
quem nos visita e aos próprios mirenses.
Visualize o vídeo em www.cm-mira.pt, separador “Turismo”, e escolha a opção “Ví-
deos Promocionais”
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Criadas melhores condições sanitárias para quem nos visita

Promoção do concelho nos principais 
canais portugueses

Com os milhares de visitantes que nos visitam durante a época do Verão, o Executivo viu necessidade de criar melhores condi-
ções sanitárias em 2 pontos que concentram muitas pessoas durante este período do ano. Assim, foram instalados dois contento-
res WC, um na zona do Parque de Merendas frente à Sagrada Família na Praia de Mira e outro na entrada da Praia do Poço da 
Cruz, na Barra de Mira. Este último veio substituir o existente que já não oferecia as melhores condições.

Nas festas de São Tomé e depois nas 
festas da Praia de Mira, o nosso con-
celho esteve em destaque em 2 mo-
mentos distintos nos principais canais 
televisivos nacionais.

Mais importante que as festas em si, nes-
te caso, foi a promoção das nossas tradi-
ções, cultura e potencialidades turísticas 
do concelho, que chegou diretamente a 
milhares de portugueses espalhados por 
todo o mundo.

Em julho de 2014, foi na RTP através do 
programa “Verão Total”, com 6 horas 
de emissão em direto desde o Jardim 
do Visconde, já em dezembro do mes-
mo ano, foi a vez do programa da TVI 
“Somos Portugal”, com a emissão em 
direto toda a tarde desde o largo da 
Barrinha.

Parque de Merendas na Praia de Mira Praia do Poço da Cruz

Promoção nos 
principais Jornais 
de Salamanca
No âmbito da forte aposta na divulga-
ção do Concelho, Mira foi notícia num 
dos principais jornais de Salamanca.
Pela sua localização geográfica no país 
vizinho, consideramos muito importante 
esta divulgação.



AMBIENTE E
PROTEÇÃO
CIVIL

Fotografia cedida por João Petronilho
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Limpeza dos cursos de água do Concelho pelo exército

Aquisição de uma Estufa para cultura de flores

No sentido de garantir a segurança de pessoas e bens dos 
nossos munícipes, a Câmara Municipal de Mira e o Exér-
cito Português celebraram protocolos para limpeza dos 
cursos de água do Concelho.
Entre o cais do Areão e o limite do concelho nas Cavadas, 
entre a vala do regente Manuel Rei do Bico das Flores até ao  

Palhal do Seixo e entre o limite do concelho no Corticeiro de 
Baixo até à Vala Velha, todos os cursos de água foram limpos.
O Exército português forneceu os meios humanos e mecâni-
cos, ficando a cargo do Município os custos com combustí-
veis, alojamento e alimentação dos militares envolvidos nesta 
operação que foi um sucesso.

A pensar nos nossos espaços verdes e nas nossas escolas, adquirimos uma estufa para cultura de flores.
Os nossos trabalhadores ali fazem a germinação, para posterior transplante, das diversas espécies para embelezar os nossos 
espaços verdes, conseguindo, desta forma, uma poupança considerável ao Município. 
Agora os nossos espaços públicos são embelezados com as flores cultivadas pelos nossos jardineiros. Queremos um 
concelho mais asseado!
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Vale a Pena Verde Novo

Operação Jacinto-de-água vai na sua 5ª edição

Numa iniciativa Integrada no Programa das Eco Escolas de 
Mira e nas Atividades de Educação Ambiental do Programa 
da Bandeira Azul, que já vai na sua terceira edição, o Muni-
cípio de Mira, o Agrupamento de Escolas de Mira, IPSS do 
concelho, Cerci, Associação Empresarial de Mira, Bombeiros 
Voluntários, GNR - SPNA, ICNF e as empresas viveiristas e 
de substrato locais, na altura da Comemoração do dia Mun-
dial da Árvore e da Floresta, promoveram uma atividade de 
plantação em algumas das áreas mais afetadas pelos fogos ou 
temporais dos últimos anos. 
Em 2014, a plantação foi efetuada em algumas das áreas 
mais afetadas nas 4 freguesias do concelho, em 2015 a inter-
venção realizou-se no Pinhal da Videira Sul, na continuada 
requalificação ambiental daquela zona, e em 2016 realizou-
se entre a estrada Florestal nº1 e a Variante Norte do conce-

lho (entre o cruzamento do “Leque” e a Casa da Florestal do 
Cantinho (Seixo)).
Nestes 3 anos, cerca de 1000 crianças e 100 idosos plan-
taram aproximadamente 2000 árvores nesta iniciativa, 
cabendo agora a todos colaborar na preservação destes 
exemplares.
Obrigado a todos os envolvidos pela colaboração, a nossa 
floresta agradece!

Começou em janeiro de 2014 e, desde então, a Câmara Mu-
nicipal de Mira, em conjunto com a Associação dos Amigos 
dos Moinhos e Ambiente da Região da Gândara e a Associa-
ção Ecológica da Videira do Sul, juntamente com dezenas de 
voluntários distribuídos pelas diversas associações do conce-
lho, têm realizado várias iniciativas no combate ao Jacinto-
de-água na Barrinha da Praia de Mira.
Esta planta invasora, como é do conhecimento geral, põe em 
risco todo o ecossistema e a sua biodiversidade autóctone. 
De há uns anos a esta parte, a Barrinha de Mira e Valas adja-
centes têm sido fustigadas por esta planta. 
Estas edições denominadas de “Operação Jacinto-de-á-
gua, têm proporcionado dias diferente do habitual, de são convívio, ao mesmo tempo que, juntos, temos contribuído 
para a preservação do nosso património natural.
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Regularização das areias e 
preparação da época balnear

Rotunda Norte da A17 com nova apresentação

A preparação da época balnear contempla a “rodagem” 
das areias, de forma a criar um perfil de praia que otimize 
a sua utilização pelos milhares de veraneantes que, cada 
vez mais, visitam as praias do nosso concelho. 
Neste sentido o município de Mira, em protocolo com Regi-
mento de Engenharia de Espinho, desenvolveu os trabalhos 
durante estes dois últimos anos, com recurso a maquinaria 
pesada do exército e também com a ajuda de meios mecâ-
nicos da autarquia. Uma tarefa Hercúlea que ficou facilitada 
com custos muito baixos para o Município. Em simultâneo, 
foi realizada a limpeza de praia com a remoção de resíduos e 
peneira das areias de forma a garantir uma praia limpa. 
A Câmara realiza estas iniciativas numa postura de colabora-
ção com os concessionários de forma a contribuir cada vez 
mais para uma praia de excelência.

No que respeita ao Património cultural edificado, Mira é 
caracterizada pelas suas construções em adobes, nomeada-
mente nas habitações (casa Gandaresa) e nos muros dos po-
ços de engenho que serviam para regar os campos agrícolas. 
Em termos de arranjos paisagísticos, a Rotunda Norte da 
A17, não tinha uma resposta fundamentada, quer a nível 

“Deixa Apenas a Pegada” 
sensibiliza para manter as 
nossas praias limpas

O Presidente da Câmara Municipal de Mira, Dr. Raúl de Al-
meida, teve a honra de convidar a população do concelho, 
a comunidade escolar, as associações locais e todas as pes-
soas interessadas para a “XI Deixa Apenas a Pegada”, que 
decorreu na manhã de 6ª e sábado,  27 e 28 de maio, pelas 
9h30m, em simultâneo nas duas praias de Bandeira Azul em 
2016 - Praia de Mira e Praia do Poço da Cruz. 

Na sua 11ª edição, esta ação de educação ambiental da 
Bandeira Azul 2016 pretendeu contribuir com a limpeza 
das praias e sensibilizar todos os utilizadores para a ne-
cessidade de manter as praias, dunas e oceano limpas.

de caracterização quer a nível de conceito.  
Assim, foi requalificada a rotunda Norte da A17 onde se 
construí-o um “poço de abobes”, meramente representativo, 
com o objetivo de perpetuar a memória cultural da região de 
Mira ao mesmo tempo que demos àquele espaço um aspeto 
mais digno e atrativo para quem entra no Concelho.
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Sapadores

O concelho de Mira possui uma vasta área florestal, que re-
presenta mais de 70% da sua superfície total, densamente 
povoada, com espécies altamente combustíveis, as quais 
constituem um património inestimável em termos ambien-
tais e culturais e que interessa salvaguardar para as gerações 
vindouras.
Tendo em conta que o nosso concelho, pela sua localização 
geográfica está exposto a riscos elevados de fogos florestais e 
de intempéries como as que ocorreram nos últimos verões 
e invernos, tem a equipa de sapadores sido incansável na 
rápida resposta às situações de emergência para salvaguarda 
de bens e da população em geral.
Esta equipa tem desenvolvido, ao longo dos últimos anos 
um importante trabalho, na área de ações de silvicultura, 
gestão de combustíveis, acompanhamento na realização 
de fogos controlados, realização de queimadas, manuten-
ção e beneficiação da rede divisional e de faixas e mosai-
cos de gestão de combustíveis, manutenção e beneficia-
ção de outras infraestruturas e nas ações de controlo e 
eliminação de agentes bióticos.
Contribuiu ainda, de forma inequívoca, para a sensibiliza-
ção do público e prevenção/minimização de riscos bióticos 
e abióticos (natureza fitossanitária, de prevenção, do uso do 
fogo e da limpeza das florestas), na vigilância nas áreas flores-

tais, na primeira intervenção dos incêndios florestais, com-
bate, operações de rescaldo e vigilância pós-incêndio, inte-
grando ainda esta equipa o Sistema de Prevenção Estrutural 
e previsto em diretiva operacional aprovada desenvolvendo 
ações de proteção de pessoas e bens.
A equipa de sapadores florestais encontra-se classificada 
como agente de proteção civil no dispositivo de defesa 
da floresta contra incêndios, contribuindo cada vez mais 
para um trabalho de prevenção e combate muito mais efi-
caz, profissional e competente.
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Aquisição de equipamentos para os bombeiros

Estação da Biodiversidade da Barrinha de Mira e Biospot da 
Lagoa de Mira - PERCURSOS INTERPRETATIVOS

No sentido de dotar o concelho de uma melhor e mais eficaz co-
bertura de meios de socorro, a Câmara Municipal de Mira tem, 
ao longo destes 3 anos, adquirido vários equipamentos para que 
esta instituição possa desempenhar as suas tarefas e consiga dar 
uma melhor resposta às ocorrências, salvaguardando a seguran-
ça dos seus elementos no desempenho das funções.
Assim, foram adquiridos Equipamentos de proteção Indi-
vidual (EPI) - 22 Dol¬mens e Calças ignífugos, 22 pares 
de botas e 22 pares de luvas para combate a fogos flores-
tais, capacetes de fogo flores¬tal, 50 mascaras para fogos 
florestais de proteção individual.
A Câmara adquiriu também um barco a mo¬tor, uma 
mota de água e comparticipou em 50% na compra de um 
ambulância e de um veículo de transporte de doentes. 
É evidente a cordial relação e cooperação entre as 2 instituições.

O projeto da Rede Nacional de Estações da Biodiversidade 
(EBIO) já inclui no concelho de Mira duas estações no ter-
reno de sensibilização e educação ambiental. Por existirem 
nestas lagoas 3 espécies ameaçadas em Portugal e cerca de 
metade das libélulas e libelinhas registadas de Portugal, foi 
inaugurada, a 29 de maio de 2016, a Estação da Biodiver-
sidade da Barrinha de Mira e, também, o Biospot da Lagoa 
de Mira. Nesses locais, ao longo da pista ciclo-pedonal e nas 
margens das lagoas, os visitantes vão encontrar painéis infor-
mativos (guias de campo) que os irão ajudar a identificar e a 
conhecer melhor as libélulas, libelinhas, borboletas e plantas 
– a base para a conservação dos ecossistemas terrestres.
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Areal da Praia de Mira “livre” de 56 litros de beatas de cigarros

Ponte militar instalada no acesso à praia do Poço da Cruz

Uma parceria entre várias entidades, Câmara Municipal de 
Mira, Portugal sem Beatas, Tara recuperável, Associação Ban-
deira Azul Europa e Associação Portuguesa do Lixo Marinho 
e concessionários dos bares/apoios de praia, deu origem a 
um projeto piloto que decorreu na Praia de Mira, no período 
de 1 a 15 de Agosto.
O objetivo era que os utentes da praia recolhessem um cin-
zeiro de praia, nos vários concessionários, e, no final do dia, 
depositassem as respetivas beatas no “minibeatão” do Portu-
gal sem Beatas.
Na Praia de Mira a adesão não podia ser melhor, resultando 
na recolha de 56 litros de beatas de cigarros. 
Com o sucesso da iniciativa, foi solicitado ao promotor do 
projeto que a iniciativa continuasse até ao final da época bal-
near devido à boa recetividade dos veraneantes, pelo que 
a recolha selecionada destes resíduos continou na Praia de 
Mira até ao final da época balnear.
O projeto Portugal sem Beatas aparece porque existe uma 
grande preocupação ambiental em reduzir este tipo de lixo, 
uma vez que é bastante tóxico.
Agradecemos a todos os fumadores que  colaboraram  
nesta causa, procurando preservar o ambiente e a vida 
das gerações vindouras. O Município de Mira agradece, 
também,  todo e qualquer  gesto que, preservando o am-
biente, ajude a manter as suas praias na lista das praias 
galardoadas com a Bandeira AzuL!

No âmbito da Empreitada de Proteção e Recuperação do 
Sistema Dunar, através do Reforço do Cordão Dunar entre 
a Costa Nova e Mira - Intervenção da Polis Litoral Ria de 
Aveiro - foi instalada uma ponte móvel militar na zona 
adjacente à ponte que dá acesso à Praia do Poço da Cruz, 
na Barra de Mira.
Atendendo ao estado de degradação em que se encontra a 
ponte ali existente, o Município de Mira decidiu instalar uma 
ponte militar para fazer face ao intenso tráfego de veículos 
pesados que ocorreu durante o período em que as obras de-
correram. Deste modo, foi garantida a segurança na circula-
ção rodoviária e ao mesmo tempo, garantiu-se a execução 
da referida empreitada que era fundamental para a proteção 
do nosso território.
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Intervenções realizadas no Concelho de Mira
Arborização da Avenida
da Barrinha

Podas de árvores dos centros 
urbanos de várias localidades

Requalificação do Separador 
Central na Praia de Mira

Arranjo paisagístico na entrada 
norte das Cavadas

Requalificação do Largo
do Município

Requalificação paisagística da 
área envolvente da Vala
das Lavadeiras

Arranjo paisagístico no largo
das Cavadas

Requalificação da envolvente e da 
rotunda na entrada da
Praia de Mira

Novo parque na envolvente da 
rotunda na entrada da
Praia de Mira
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Intervenções realizadas no Concelho de Mira
Limpeza das margens e envolvente 
da Barrinha

Limpeza do Parque de Merendas
da Lagoa

Limpeza da Vala dos Moinhos da 
Lagoa

Limpeza das margens da estrada 
Praia de Mira - Barra de Mira

Remoção de areias na Marginal da 
Praia de Mira

Limpeza da área florestal na 
estrada que liga à rotunda da 
Pescanova

Limpeza das margens da estrada 
Lagoa - Praia de Mira

Limpeza do Parque de Merendas 
da Calvela, na Ermida

Limpeza do Parque de Merendas 
da barragem, no Casal de
São Tomé
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Limpeza da pista ciclo pedonal Limpeza da Vala da Corga

Limpeza da zona envolvente e do 
Parque de Merendas em frente à 
Sagrada Família na Praia de Mira

Limpeza das margens e envolvente 
da estrada que liga o Clube 
Náutico à rotunda de entrada na 
Praia de Mira

Limpeza do parque de merendas na 
zona do antigo matadouro, em Mira

Limpeza da zona da “Varanda 
Verde” na Praia de Mira

Limpeza e manutenção do 
passadiço na margem sul da Lagoa

Remoção de areias no Bairro 
Norte, na Praia de Mira

Limpeza da área florestal junto ao 
Miroasis e Miravillas



Fotografia cedida por João Petronilho

OBRAS
MUNICIPAIS
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OBRAS MUNICIPAIS
Prolongamento da Marginal da Praia de Mira inaugurado

Requalificação do Bairro da Valeira

Com a presença do Senhor Secretário do Estado do De-
senvolvimento Regional, Dr. Manuel Castro Almeida, foi 
inaugurado o Prolongamento para sul da Avenida Arrais 
Batista Cera (Marginal da Praia de Mira), no dia 20 de 
junho de 2015, uma aspiração de décadas.
Trata-se de uma via com 500 metros, que custou cerca de 
240 mil euros, já totalmente paga, e financiada por fundos 
comunitários em cerca de 190 mil euros no regime de ‘over-

booking.
A marginal da Praia de Mira está agora ligada à Estrada do 
Lago do Mar (que por sua vez também foi pavimentada), per-
mitindo maior fluidez de trânsito, uma preocupação constan-
te mas que atinge o seu auge na época balnear. 
Aquela área, alem de contar agora com novos espaços ver-
des, conta também com mais um troço de ciclovia e lugares  
de estacionamento.

A zona vulgarmente denominada por Bairro da Valeira, na 
Praia de Mira, encontrava-se num estado de grande degrada-
ção, principalmente ao nível dos pavimentos, sendo mesmo 
inexistentes em grande parte das ruas. A circulação no bairro 
e mesmo o acesso às habitações era bastante difícil e des-
confortável e até mesmo impossível no caso das pessoas com 
mobilidade reduzida.
A requalificação surgiu, portanto, da necessidade de recupe-
rar este espaço através da criação de condições de acesso e 
circulação pedonal o que valorizou todo o ambiente envol-
vente, dinamizando a área e todos os estabelecimentos de 
comércio ali existentes.
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Requalificação da Avenida 25 de Abril

Obras da Polis na Lagoa de Mira e na Praia de Mira

A Avenida 25 de Abril constitui o principal eixo urbano do 
centro da Vila de Mira. Nela apoiam-se a Câmara Munici-
pal, o Jardim do Visconde e, associado a este, o Tribunal, 
o Serviço de Finanças, a Casa do Povo, a Casa da Criança, 
o Museu do Território e um conjunto diversificado de co-
mércios e outros serviços. 
É, de facto, o principal eixo urbano do centro. 
Trata-se de uma avenida com tráfego intenso que tinha inú-
meros pontos de conflito e que necessitava urgentemente de 
uma requalificação no sentido de tornar os passeios mais lar-
go e eliminar barreiras arquitetónicas existentes.
A Avenida 25 de Abril não tinha uma imagem urbana quali-
ficada e muito menos atrativa.

A necessidade de requalificação surgiu da necessidade de 
devolver este espaço central aos peões e fomentar a inclusão 
das pessoas com mobilidade reduzida, criando condições 
de acesso e circulação pedonal que, para além de valorizar 
todo o ambiente envolvente, dinamizaram todos os espaços 
envolventes e permitem fomentar a inclusão de toda a popu-
lação através da criação de espaços de animação com vista 
à socialização. 
Além disso, os equipamentos e mobiliário urbano potencia-
ram novos usos, aumentando a auto estima da população 
em geral e mais importante, valorizando, dinamizando e so-
lidificando o espaço central, até então desaproveitado pela 
população em geral

OBRAS MUNICIPAIS

A Polis Litoral - Ria de Aveiro realizou obras de reor-
denamento, requalificação e valorização da Barrinha, 
Lagoa e Lago do Mar, num projeto cofinanciado pela 
União Europeia através do programa Operacional Te-
mático Valorização do Território (POVT), que teve um 
custo a rondar os 838 mil euros, foi inaugurado no dia 
6 de dezembro de 2014.

As obras realizadas representam cerca de 6 quilómetros de 
requalificação de margens, fazendo parte a execução de com-
portas na Vala Real, junto ao núcleo dos moinhos da Lagoa, 
para controlo dos caudais que abastecem a Barrinha a Sul e a 
Lagoa de Mira, de modo a promover a circulação de água e 
a minimizar a eutrofização. O reordenamento e a valorização 
paisagística da envolvente consistiu no reforço e na estabili-
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zação das margens e do controlo dos seus acessos, evitando 
a destruição da vegetação e a degradação das margens. A 
intervenção passou, ainda, pela limpeza das margens e pela 
implementação de um programa de erradicação de espécies 
infestantes, valorizando a galeria ripícola e a vegetação autóc-
tone; pela requalificação do coberto vegetal, com criação de 
novas zonas de vegetação para estabilização de margens. Entre 
as obras, foi ainda construído um passadiço em madeira ao 
longo da margem Sul da Lagoa e a pista ciclo pedonal ao longo 
da margem da Lago do Mar na Praia de Mira.

Já em 2015, na sequência de negociações entre o atual Exe-
cutivo de Mira e a Sociedade Polis Litoral – Ria de Aveiro foi 
adjudicada a execução do reforço do Açude que controla a 
entrada de água na Barrinha de Mira, conhecido como “Por-
tas de Agua” e a execução de um muro de suporte de terras 
na margem Oeste do canal de Mira, entre o “bico das flores” 
e a Ponte da Canhota, que veio substituir o muro existente, 
que se encontrava em ruina. Estas obras não estavam previs-
tas no projeto inicial da Polis, tendo sido propostas pela au-
tarquia de Mira, já que, havia uma verba excedente de fun-
dos comunitários que poderiam ser utilizados no concelho. 
Também foi incluída neste projeto a limpeza e o desenraiza-
mento das margens dos quatro canais que saem das “portas 
de água”, até á margem da Barrinha e o alargamento da es-
trada adjacente de modo a permitir, no futuro, a execução 
de ciclovia marginal.

O Projeto foi da autoria dos serviços técnicos da autarquia 
e a obra teve um custo que rondou os 800.000 euros, to-
talmente financiada por fundos comunitários, não repre-
sentando assim qualquer custo para o município.
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OBRAS MUNICIPAIS
Obras realizadas no Concelho de Mira

Continuação da rede de 
saneamento na Praia de Mira

Substituição/Colocação de Novos 
abrigos de Autocarro em diversas 
localidades do concelho, como 
por exemplo na Barra de Mira, 
Cavadas, Lentisqueira, Cabeço, 
Corticeiro, ect...

Resolução de problema de pluviais 
no Polo I da Zona Industrial
de Mira

Pavimentação na Avenida Infante 
D. Henrique, na Praia de Mira

Ligação das condutas (ramais) de 
água no Cabeço de Mira e Casal 
Sobreiro

Obras de conservação do Mercado 
da Praia de Mira

Requalificação do Parque Infantil 
no centro da Vila de Mira

Requalificação do Largo do Arneiro
Iluminação Parque de Merendas 
dos Leitões
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Colocação de energia elétrica no 
Parque de Merendas do Colmeal

Conservação/Requalificação da 
Rotunda dos Leitões

Obras de supressão da valeta para 
alargamento da via na Rua das 
Cavadas de Baixo

Construção do Parque Infantil da 
Freguesia de Carapelhos

Remoção e Substituição das 
placas cobertura em fibrocimento 
na Escola Básica e na ES Dr.a 
Maria Cândida em Mira

Construção do Parque infantil da 
“Vala das Lavadeiras” na
Praia de Mira

Conservação/Requalificação da 
Rotunda na Rua Dr. António José de 
Almeida, em Mira

Construção do Parque Infantil da 
Freguesia de Seixo de Mira

Conclusão do saneamento do 
Casal de S. Tomé e Carromeu
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OBRAS MUNICIPAIS
Obras realizadas no Concelho de Mira

Recuperação/ Conservação do 
Bloco B da Escola Básica de Mira

Execução dos acessos à lota e 
armazéns de pesca, na Praia
de Mira

Requalificação do Centro da Barra 
de Mira

Pavimentação e lancilagem da Rua 
Raul Brandão (“Rua do Túnel”), em 
Mira

Alargamento e pavimentação da 
travessa dos Júlios no Casal
de S.Tomé

Criação de uma zona de recolha 
diferenciada de resíduos e de 
uma zona de lavagem de caixas de 
pesca, na Lota da Praia de Mira

Resolução de problemas de 
pluviais na Corujeira

Reparações na Estrada da 
Florestal Nº 1 que liga a rotunda do 
Barco à Praia do Palheirão

Resolução de problemas de 
escoamento das pluviais nos 
Leitões
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Construção de uma passadeira 
elevada, em frente ao Centro de 
Bem Estar Infantil, na Freguesia
do Seixo

Substituição/Desativação das 
condutas de fibrocimento desde a 
sede do Lagonense até ao centro 
da vila de Mira

Construção de uma passadeira 
elevada, em frente à Escola 
Básica, na Praia de Mira

Saneamento na Rua dos Forninhos 
e da Rua das Hortas em Mira

Pavimentação da marginal do
Lago do Mar

Requalificação das pontes rurais 
no Seixo de Mira

Substituição das bombas das 
captações de água da Lagoa e da 
Praia de Mira

Pavimentação da Rua dos 
Portinhos, na Valeirinha

Requalificação do Largo
das Cavadas
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OBRAS MUNICIPAIS
Obras realizadas no Concelho de Mira

Requalificação do
Largo do Colmeal

Marcação e afixação de 
sinalização de Trânsito, Vertical e 
Horizontal, na Praia de Mira

1ª fase da requalificação do largo 
da Presa - construção de sanitários 
Uma parceria entre a Câmara Municipal e a Secção
de Festas de São Miguel da UD da Presa

Remodelação do Estaleiro da Junta 
de Freguesia da Praia de Mira, num 
valor superior a 30 000 euros

Reconversão das antigas casas de 
banho, na areia, em biblioteca
de praia, na Praia de Mira

Construção da Pista de Cross do 
Concelho de Mira, na Praia de Mira

Conclusão da 1.ª Fase da obra de 
saneamento da Ermida

Iluminação pública no Parque 
Geriátrico junto à Associação 
de Solidariedade Social de 
Carapelhos e Corticeiro de Baixo

Resolução de problemas com 
as pluviais e pavimentação na 
Travessa da Rua Nova, na Lagoa
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Reparação da ponte da Vala 
da Cana (Videira) que liga ao 
Aldeamento Miravillas e Miroasis

Pavimento da Rua dos Forninhos e 
da Rua das Hortas em Mira

Limpeza do terreno ao lado da 
Posto da GNR em Mira

Colaboração com a Secção de 
Festas de São Miguel da UD da 
Presa, na construção do Parque 
Infantil da Presa

Requalificação e Saneamento na 
Rua dos Moliceiros na Freguesia
do Seixo

Resolução do problema das 
inundações na zona da Rua Padre 
Américo na Praia de Mira

Reparação das pontes de madeira 
da Pista Ciclo Pedonal

Requalificação das Pontes da 
Pista Ciclo Pedonal no envolvente 
nascente da Barrinha

Ampliação do cemitério da
Praia de Mira
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OBRAS MUNICIPAIS
Obras realizadas no Concelho de Mira

Obras previstas para o Concelho de Mira

Obras de saneamento e de 
asfaltamento na Rua Nova do 
Salão e na Rua Francisco Tavares 
em Mira

Reparação e substituição do piso 
do tanque principal e cais da 
Piscina Municipal de Mira

Obras de preparação da Área de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Industrial do Montalvo

• Pavimentação de estradas no concelho: 
- Travessa do Nascente, Cential;
- Rua Gonçalo Tavares – Areal;
- Rua dos Foros, Ramalheiro;
- Rua do Pinhal das Pedras, Ramalheiro;
- Rua da Sobreira, Lentisqueira;
- Rua da Padaria e rua da Fonte, Lentisqueira;
- Rua da Fonte Velha, Cavadas;
- Rua da Brejeira e Capela, Presa; 
- Rua da Capela, Colmeal;
- Rua do Poente, Colmeal;
- Rua da Fonte, Colmeal;
- Rua dos Galfeirões, Areal;
- Rua das Quartas, Areal;
- Rua e travessa do Chão de Riba, Carromeu;
- Rua da Fonte da Barroca, Portomar;
- Travessa do Moinho, Portomar;

- Rua da Fonte, Portomar;
- Entroncamento da Rua do depósito da água – Rua das Vilelas, Presa;
- Rotunda entrada Praia de Mira, início da Avenida Manuel Milheirão
• Com a candidatura já efetuada mas dependente de aprovação de 
Fundos Comunitários:
- Requalificação do Sistema de Resíduos dos Concelhos de Mira e Vagos 
- Requalificação da ZI Polo 1
- Execução de Saneamento: Carapelhos, Mira Norte e Seixo
- Fecho de Sistema de Saneamento de Águas Residuais no Casal de S. 
Tomé e Ermida
- Fecho de Sistema de Saneamento de Águas Residuais na Lagoa, Porto-
mar, Presa, Valeirinha
- Regeneração da Vala da Corga 
• Passeios na Nacional 109 entre o cruzamento de Carromeu e Mira
• Desassoreamento da Barrinha de Mira com Transposição de Sedi-
mentos para o Litoral
• Execução de passeios em Portomar

Obras de supressão de valeta para alargamento da via na 5 de outubro, na Lagoa
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João Petronilho é natural de Mira, 
onde nasceu em 1964. Desde muito novo que o fascínio pela 
natureza o impeliu a percorrer os trilhos dos “bichos”, procu-
rando, deste modo, desvendar e conhecer melhor o mundo 
que o rodeia. Guarda Florestal, naturalista e fotógrafo ama-
dor, dedica parte do seu tempo livre à observação e estudo 
das aves, bem como à fotografia da natureza. 

É autor do livro Fauna do Concelho de Mira (2001), e co-au-
tor de outros dois: A Serra Encantada (2013) e Aves Aquáti-
cas do Sítio Natura 2000 “Dunas de Mira, Gândara e Gafa-
nhas” (2014). No domínio da ornitologia publicou variados 
artigos de carácter científico ou divulgativo em revistas da 
especialidade, entre as quais, a Airo, a Wildlife Biology in 
Practice ou a Pardela. 

A nível fotográfico, as suas imagens têm ilustrado painéis in-
formativos, museus e diversas revistas e guias como a Na-
tional Geographic Magazine-Portugal, Parques e Vida Selva-
gem, Pardela, Magazine e Pequenos Guias da Flora e Fauna 
do Sitio Natura 2000 “Dunas de Mira”. Foi premiado e dis-
tinguido em diversos concursos de fotografia de natureza 
nacionais, com destaque, entre outros, para o 1º Prémio 

Cor no “4º Concurso de Fotografia da Figueira da Foz-Pa-
trimónios Naturais”, em 2008, o Prémio Arte Fotográfica 
no “Parques e Vida Selvagem 2009”, o 2º Prémio no “Am-
biente-Imagens Dispersas 2009” e uma Menção Honrosa 
no “National Geographic-Portugal 2009”. A nível interna-
cional, obteve o Prémio Macro no “EDC Natura 2011”, em 
Espanha, ganhou a GRCA Club Gold Medal no “Animals 
in Wild 2013”, na Eslovénia, foi finalista em 2011 e 2012 
no “Nature Treasures in Europe”, na Alemanha, tendo em 
2014, conquistado o 6º Prémio neste mesmo concurso e 
uma Menção Honrosa no “National Insect Week Photo 
Competition 2014”, no Reino Unido. Em 2016, obteve 
ainda uma Menção Honrosa, no “Generg - Fotógrafo 
de Natureza do Ano 2016”, na categoria Flora.

Realizou várias exposições a título individual e 
coletivo, em Portugal e no estrangeiro, rela-
tivas à fauna e flora do Sítio Natura 2000 
“Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas” e 
à ”Serra da Freita”.  

BLOG: www.joaopetronilho.
blogspot.com
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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE JANEIRO DE 2016 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA O ANO DE 2016 – 
LTFP 
Aprovação da orçamentação e gestão das despesas com pessoal para o ano de 2016, 
com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho e 
não ocupados, previstos no Mapa de Pessoal para o ano 2016 (já aprovado em 
conjunto com o Orçamento e Opções do Plano de 2016) no valor de 80.152,64€ 
(oitenta mil cento e cinquenta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO – ANO DE 2016 
Constituição de fundos de maneio, com os seguintes limites anuais: Transportes – 
2.400€; Outros serviços – 6.000€; sendo o responsável pela sua posse o Técnico 
Superior João Fernando Neves Rocha. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
AUTORIZAÇÃO PARA PROSSEGUIR PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO 
EXCECIONAL DE TRABALHADOR TENDENTE AO PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE 
TRABALHO 
Autorização para prosseguir procedimento concursal de recrutamento excecional de 
trabalhador, tendente ao preenchimento de um posto de trabalho de técnico superior, 
na área de atividade de medicina veterinária, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado. 
Mais foi deliberado submeter o assunto à Assembleia Municipal. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE TRABALHADORES TENDENTE AO PREENCHIMENTO 
DE CINCO POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS NO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO 
2016. 
Autorização para o início do procedimento para o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação dos postos de trabalho de Assistentes Operacionais, na área de 
atividade de Sapadores Florestais, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal, 
enunciados na referida proposta, em regime de contrato de trabalho, por tempo 
indeterminado. 
Mais foi deliberado submeter o assunto à Assembleia Municipal. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
PESSOAL PARA O PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO DA PRAIA DE MIRA 
Emissão de parecer prévio favorável e vinculativo à aquisição de serviços para 
contratação de pessoal para o Parque Municipal de Campismo da Praia de Mira, 
mediante Concurso Público, pelo valor de 192.000€ (cento e noventa e dois mil euros), 
a acrescer de IVA, pelo prazo de 13 meses. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO EM 
REGIME DE OUTSOURCING 
Emissão de parecer prévio favorável e vinculativo à aquisição de serviços de cópia, 
impressão e digitalização, mediante ajuste direto com convite à entidade “Kónica 
Minolta”, pelo valor de 52.000€ (cinquenta e dois mil euros), a acrescer de IVA, pelo 
prazo de 36 meses. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ASSUNÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA RESULTANTE DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS 
GRADUADOS – RATIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO (Nº. 3, DO ARTº. 35º. DO ANEXO I, 
DA LEI Nº. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO) 
Ratificação do despacho proferido em 29 de dezembro de 2015 que autorizou o 
pagamento da quantia de 267€ (duzentos e sessenta e sete euros), ao Sapador 
Florestal a prestar serviço para a Autarquia, David Miguel Santos Almeida, decorrente 
da aquisição de novos óculos graduados, em virtude dos anteriores se terem partido 
num acidente ocorrido durante as horas de serviço. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE MIRA PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
Atribuição de apoio às Juntas de Freguesia do concelho de Mira, no valor de até 5000€ 
(cinco mil euros), na aquisição de equipamento mediante a apresentação de recibo, 
bem como submissão do assunto à Assembleia Municipal. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ISENÇÃO DE IMI À ASSOCIAÇÃO DA INCUBADORA DO BEIRA ATLÂNTICO PARQUE 
(AIBAP) - RETIFICAÇÃO 
Deliberado submeter a ratificação da Assembleia Municipal o despacho do Sr. 
Presidente que determinou a retificação da deliberação de 30 de junho de 2015 da 
Assembleia Municipal, que aprovou a isenção total do valor a cobrar relativo ao 

imposto municipal de imóveis (IMI), por cinco anos, até ao ano de 2020, 
eventualmente renovável, por uma vez, com igual limite temporal, relativamente aos 
prédios inscritos na matriz predial urbana da freguesia de Mira propriedade da 
Incubadora Beira Atlântico Parque e cuja estimativa da despesa fiscal é 
aproximadamente de 25.000€ (vinte e cinco mil euros), passando a constar “até ao 
ano de 2019”, onde consta “até ao ano de 2020”. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO À ASSOCIAÇÃO CICLOTURISTA DO 
CABEÇO DE MIRA – PARTICIPAÇÃO NAS “24 HORAS TT VILA DE FRONTEIRA” 
Atribuição de um apoio à Associação Cicloturista do Cabeço de Mira, no valor de 
2.500€ (dois mil e quinhentos euros), para comparticipação nos custos inerentes à 
participação da associação nas “24 Horas TT Vila de Fronteira”. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO AO GRUPO FOLCLÓRICO POÇO DA CRUZ 
Atribuição de um apoio ao Grupo Folclórico do Poço da Cruz, da Barra de Mira, no 
valor de 1.600€ (mil e seiscentos euros), para comparticipação nos custos inerentes ao 
envolvimento da associação nas tarefas logísticas em que deu apoio ao Município, 
designadamente, atividades culturais, desportivas e recreativas promovidas pelo 
Município. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO A AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO, PROC.º 56/2009 
Atribuição de um apoio eventual, no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros), para 
apoio no pagamento de medicação indispensável ao tratamento do companheiro da 
requerente, bem como para apoio na subsistência do agregado familiar. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
CARNAVAL 2016 – APROVAÇÃO DE NORMAS 
Aprovação das Normas de Participação no Desfile de Carnaval 2016, bem como 
atribuição de apoio a cada grupo/associação, devidamente inscrita, nos termos das 
referidas normas, até ao máximo de 800€ (oitocentos euros), estimando-se a inscrição 
e participação de 15 grupos, o que perfará uma comparticipação estimada num total 
de 12.000€ (doze mil euros). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
DESFILE DE CARNAVAL 2016 – ESTABELECIMENTOS ESCOLARES E IPSS’S 
Organização e apoio na realização de um desfile carnavalesco da comunidade escolar e 
sénior, a realizar na manhã do dia 05 de fevereiro (sexta feira), no centro da Vila de 
Mira, com a participação de todos os estabelecimentos de ensino concelhios e diversas 
instituições particulares de solidariedade social, mediante disponibilização de um 
apoio de 50€ por cada sala/turma/associação inscrita, estimando-se um apoio total de 
cerca de 2.550€ (dois mil, quinhentos e cinquenta euros), assim como as despesas de 
divulgação, som, licenças e transporte das crianças participantes. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - AQUISIÇÃO DE MOTA DE ÁGUA 
Atribuição de um subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Mira, no valor de 2.000€ (dois mil euros), destinado à aquisição de uma mota de água. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
DEMARCAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO PARA CARGAS E DESCARGAS 
Demarcação de um lugar de estacionamento, devidamente sinalizado como local de 
cargas e descargas pelo período de 10 minutos, na Rua Dr. António José de Almeida, 
em Mira, junto ao estabelecimento de ótica médica “Olhar Cintilante”, que se 
destinará a todos os estabelecimentos comerciais daquela zona. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 
 
PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 
EDIFICAÇÃO – APROVAÇÃO FINAL 
Aprovação do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, bem como 
submissão do mesmo à Assembleia Municipal. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JANEIRO DE 2016 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
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TOMADA DE CONHECIMENTO DO PLANO DE ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE MIRA 
Conhecimento do Plano de Ação Estratégico Municipal (2014-2020), para discussão e 
recolha de contributos da vereação, bem como submissão do referido documento à 
Assembleia Municipal. 

(Tomado conhecimento) 
 
TOMADA DE CONHECIMENTO DO ACORDO COLETIVO DE EMPREGADOR PÚBLICO 
Celebração do Acordo Coletivo de Empregador Público do Município de Mira, com o 
SINTAP, no dia 21 de janeiro de 2016, bem como do envio do mesmo para a Direção 
Geral da Administração e do Emprego Público, para depósito e publicação em Diário da 
República. 

(Tomado conhecimento) 
 
TOMADA DE CONHECIMENTO - DECLARAÇÕES DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, 
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO – ANO DE 2015 
Tomada de conhecimento das Declarações de Compromissos Plurianuais, Pagamentos 
em Atraso e Recebimentos em Atraso, relativamente ao ano de 2015, bem como 
remissão das mesmas à Assembleia Municipal. 

(Tomado conhecimento) 
 
AUMENTO TEMPORÁRIO DE FUNDO DISPONÍVEL 
Aprovação do aumento de fundos disponíveis, reportados a 01 de janeiro de 2016, no 
valor de 1.356.719,51€ (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e 
dezanove euros e cinquenta e um cêntimos). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
3.ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS - APROVAÇÃO FINAL 
Aprovação da 3.ª alteração ao Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais de Venda ao Público e de Prestação de Serviços, bem 
como submissão do assunto à Assembleia Municipal. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL PARA 
O PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO DA PRAIA DE MIRA – RATIFICAÇÃO DE PRÁTICA 
DE ATO (Nº. 3, DO ARTº. 35º. DO ANEXO I, DA LEI Nº. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA 
ATUAL REDAÇÃO) 
Ratificação do despacho proferido em 15 de janeiro de 2016 que autorizou a abertura 
de procedimento de concurso público para aquisição de serviços de pessoal para o 
Parque Municipal de Campismo da Praia de Mira, a aprovação das peças do 
procedimento e a composição do respetivo júri do concurso, cujo preço base estimado 
é de 192.000€ (cento e noventa e dois mil euros), a acrescer de IVA, pelo prazo de 13 
meses. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO - EMISSÃO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL 
RELATIVO À NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA, NA 
ÁREA ECONÓMICA 
Emissão de parecer prévio vinculativo ao recurso ao ajuste direto regime geral, a 
Patrícia Raquel Nogueira Laranjeiro, relativamente à contratação de serviços de 
avença, na área económico-financeira, pelo valor de 8.400€ (oito mil e quatrocentos 
euros), pelo prazo de um ano, eventualmente renovável por iguais períodos.  

(Aprovado por maioria) 
 
ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE ARRENDAMENTO DO BAR DA PISCINA MUNICIPAL DE 
MIRA – HASTA PÚBLICA 
Atribuição do direito de arrendamento do Bar da Piscina Municipal por concurso 
público, na modalidade de hasta pública, aprovação do programa de concurso e o 
caderno de encargos e da composição da Comissão/Júri que a deverá presidir. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA – QUOTA ANUAL 
Aprovação da quota do Município de Mira na Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra, para o ano de 2016, no valor de 10.463,03€ (dez mil, quatrocentos e sessenta 
e três euros e três cêntimos). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO DE MIRA – 
M. VIEIRA DE ABREU PERITAGENS E AVALIAÇÕES UNIPESSOAL, L.DA 
Deferimento da pretensão formulada pela requerente, Sr.ª Mariana Abreu, em 
representação de “M. Vieira de Abreu Peritagens e Avaliações Unipessoal, Lda”, na 
qualidade de condutora da viatura com a matrícula 52-PJ-91, relativamente ao 
pagamento no valor de 619,60€ (seiscentos e dezanove euros e sessenta cêntimos), 
em virtude de se encontrarem preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil 
extracontratual, pelos danos provocados na referida viatura. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL DO MONTALVO – 
EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO 

DE MINUTA DE CONTRATO ESCRITO – RATIFICAÇÃO (Nº. 3, DO ARTº. 35º. DO ANEXO I, 
DA LEI Nº. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) 
Ratificação do despacho relativo à adjudicação da empreitada mencionada em 
epígrafe à empresa “Prioridade – Construção de Vias de Comunicação, S.A.”, bem 
como de aprovação da respetiva minuta do contrato escrito. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO À ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE MIRA 
– CAMPEONATO DA EUROPA TRAP 3 
Atribuição de um subsídio à Associação de Caçadores de Mira, no valor de 3.400€ (três 
mil e quatrocentos euros), destinado a apoiar as despesas inerentes à organização do 
Campeonato de Europa TRAP 3, realizado no Campo de Tiro de Mira, de 24 a 28 de 
junho de 2015 e aquisição dos materiais e equipamentos necessários. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO – FILARMÓNICA RESSURREIÇÃO DE 
MIRA – 2.º ENCONTRO DE BANDAS FILARMÓNICAS 
Atribuição de um apoio à Filarmónica Ressurreição de Mira, no valor de 1.700€ (mil e 
setecentos euros), para apoiar as despesas inerentes à organização do 2.º Encontro de 
Bandas Filarmónicas, realizado no Largo da Barrinha, no dia 05 de julho de 2015. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO A MUNÍCIPE CARENCIADO - PROCESSO N.º 
55/2009 
Atribuição de um apoio eventual a munícipe carenciado, no valor de 200€ (duzentos 
euros), para comparticipação na aquisição de máquina de lavar roupa. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO, À ESCOLA ARTÍSTICA DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 
CALOUSTE GULBENKIAN – FESTIVAL INTERNACIONAL DE ORQUESTRAS JUVENIS DE 
AHRENSBURG, NA ALEMANHA 
Atribuição de um apoio à Escola Artística do Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian, de Aveiro, na qual está inserido um jovem músico Mirense, no valor de 
250€ (duzentos e cinquenta euros), destinado a apoiar as despesas inerentes à 
deslocação da orquestra ao Festival Internacional de Orquestras Juvenis de Ahrenburg, 
na Alemanha. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
IX CONCURSO LITERÁRIO JOVEM, APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO COM O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA 
Assunção, por parte do Município, de metade das despesas inerentes aos prémios a 
atribuir aos 2.º e 3.º classificados do “IX Concurso Literário Jovem”, no valor de 300€ 
(trezentos euros), bem como a aprovação da respetiva minuta do protocolo a celebrar 
com o Agrupamento de Escolas de Mira para assunção repartida de custos. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
QUEIMA DAS FITAS 2016 – ESPAÇO PUBLICITÁRIO NAS BROCHURAS DOS CURSOS 
SUPERIORES 
Autorização para inclusão de publicidade pelo valor de 50€ (cinquenta euros), nas 
brochuras dos cursos frequentados por alunos do Concelho de Mira, que apresentem 
os seus pedidos à Autarquia, devendo os mesmos remeter a esta Câmara Municipal 
um exemplar da respetiva brochura de curso. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA, DESTINADO A 
MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO, PARA AS CRIANÇAS A FREQUENTAR AS ATIVIDADES 
DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA – ANO LETIVO 2015/2016 
Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas de Mira, no valor de 10€ (dez 
euros) por cada criança que frequenta as atividades de animação e de apoio à família, 
para o ano letivo 2015/2016, nos estabelecimentos de ensino de Educação Pré-Escolar 
do Concelho de Mira, designadamente: Carapelhos (26), Casal S. Tomé (20), 
Lentisqueira (17), Mira (32), Portomar (19) e Praia de Mira (23), num total de 137 
crianças, totalizando a verba global de 1.370€ (mil, trezentos e setenta euros). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO, AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA, DESTINADO A 
MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO, POR CADA SALA DOS ESTABELECIMENTOS DE 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NO ANO LETIVO 2015/2016 
Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas de Mira, no valor de 200€ 
(duzentos euros), a cada uma das nove salas de Educação Pré-Escolar do Concelho de 
Mira, para o ano letivo 2015/2016, designadamente Carapelhos (1), Casal S. Tomé (1), 
Lentisqueira (1), Mira (2), Portomar (1) e Praia de Mira (3), totalizando a verba global 
de 1.800€ (mil e oitocentos euros). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO, AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA, DESTINADO A 
MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 
ANO LETIVO 2015/2016 
Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas de Mira, no valor de 5€ (cinco 
euros), por cada aluno das escolas do Concelho de Mira, para o ano letivo 2015/2016, 
designadamente Carapelhos (26), Casal S. Tomé (19), Lagoa (40), Lentisqueira (28), 
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Mira (77), Portomar (39), Praia de Mira (84) e Seixo (32), num total de 345 alunos, 
totalizando a verba global de 1.725€ (mil, setecentos e vinte e cinco euros), destinado 
à aquisição de materiais lúdico-pedagógicos. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A FUNDAÇÃO INATEL E A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
Aprovação de protocolo a celebrar entre o Município de Mira e a Fundação “INATEL”. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 
ALTERAÇÃO AO PU DE MIRA 
Aprovação da alteração do Plano de Urbanização de Mira, respetivos Termos de 
Referência e proceder à abertura da participação pública. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
RELATÓRIO PDM 
O assunto foi retirado da ordem do dia para posterior deliberação. 
 
ALTERAÇÃO DA CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA NA AV. 25 DE ABRIL, EM MIRA 
O assunto foi retirado da ordem do dia para posterior deliberação. 
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MIRA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE MIRA 
O assunto foi retirado da ordem do dia para posterior deliberação. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PROJETO REGULAMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE MIRA 
Aprovação do projeto de Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos 
Bombeiros Voluntários de Mira. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO À ASSOCIAÇÃO ABRIGO DO CARINHO 
Atribuição de um subsídio extraordinário à Associação Abrigo do Carinho, no montante 
de 2.500€ (dois mil e quinhentos euros), destinado a colmatar todas as despesas 
inerentes ao bem-estar e cuidado dos animais abandonados na área do Concelho de 
Mira, que a mesma acolhe. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
APROVAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA NO CONCELHO 
DE MIRA 
Aprovação da delimitação das áreas de Reabilitação Urbana no Concelho de Mira, nos 
termos do documento bem como submeter o assunto à Assembleia Municipal. 

(Aprovado por maioria) 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
MARCAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
Marcação de uma reunião extraordinária do Executivo Municipal para o dia 16 de 
fevereiro de 2016, a partir das 9h30, face à necessidade de deliberação de assuntos 
que necessitam ser submetidos à Assembleia Municipal na sessão ordinária agendada 
para o dia 19 de fevereiro de 2016. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, 
INSTITUÍDO E REGULAMENTADO PELA PORTARIA N.º 209/2014 DE 13 DE OUTUBRO 
Autorização para a celebração de rescisão por mútuo acordo, do contrato de trabalho 
com a trabalhadora Maria Manuela Miranda Ferreira, Assistente Técnica pertencente 
ao Mapa de Pessoal da Autarquia, bem como aprovação da respetiva minuta. A 
trabalhadora deverá ser notificada, para se pronunciar, no prazo de 10 dias úteis, 
devendo a aceitação constar de documento escrito. 
Mais foi deliberado autorizar a manutenção do correspondente posto de trabalho no 
Mapa de Pessoal do Município de Mira, bem como remeter o assunto à Assembleia 
Municipal. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, 
INSTITUÍDO E REGULAMENTADO PELA PORTARIA N.º 209/2014 DE 13 DE OUTUBRO – 
CONSOLIDAÇÃO DA COMPENSAÇÃO A ATRIBUIR AO TRABALHADOR 
Na sequência da deliberação de 23 de Dezembro de 2015, a Câmara Municipal 
deliberou: 
1. Aprovar o cálculo final da compensação a atribuir ao trabalhador Paulo Alexandre 
Corrêa da Silva Pontes (50.500,00€);  
2. Autorizar a atualização do acordo da cessação do correspondente contrato de 
trabalho, por forma a incluir o valor referido em 1; 

3. Autorizar a manutenção do correspondente posto de trabalho no Mapa de Pessoal 
do Município de Mira. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE ASSESSORIA 
FINANCEIRA À CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
Emissão de parecer prévio vinculativo à aquisição de serviços externos de assessoria 
financeira à Câmara Municipal de Mira, pelo valor de 15.000€ (quinze mil euros), a 
acrescer de IVA, pelo prazo de 12 meses, eventualmente renovável, mediante ajuste 
direto com convite à entidade “Bdux Consulting, L.da”. 

(Aprovado por maioria) 
 
ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS DE ESPAÇOS DO EDIFÍCIO DA 
ASSOCIAÇÃO INCUBADORA DO BEIRA ATLÂNTICO PARQUE (AIBAP) – RENOVAÇÃO 
Aprovação da renovação do contrato de arrendamento de 90% dos espaços do edifício 
da Associação Incubadora do Beira Atlântico Parque, pelo prazo de um ano, renovável 
por iguais períodos, pelo valor da renda mensal de 16.000€, a pagar trimestralmente. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
APOIO ECONÓMICO DE EMERGÊNCIA PROCESSO SOCIAL N.º 2/2012 – TOMADA DE 
CONHECIMENTO 
Atribuição de um apoio de emergência a agregado familiar, no valor de 100€ (cem 
euros). 

(Tomado conhecimento) 
 
APOIO ECONÓMICO DE EMERGÊNCIA – PROCESSO SOCIAL N.º 30/2014 - TOMADA DE 
CONHECIMENTO 
Atribuição de um apoio de emergência a agregado familiar, no valor de 100€ (cem 
euros). 

(Tomado conhecimento) 
 
APOIO ECONÓMICO DE EMERGÊNCIA PROCESSO SOCIAL Nº05/2012 – TOMADA DE 
CONHECIMENTO 
Atribuição de um apoio de emergência a agregado familiar, no valor de 200€ (duzentos 
euros). 

(Tomado conhecimento) 
 
APOIO ECONÓMICO DE EMERGÊNCIA – TOMADA DE CONHECIMENTO 
Atribuição de um apoio de emergência a agregado familiar, no valor de 43,50€ 
(quarenta e três euros e cinquenta cêntimos). 

(Tomado conhecimento) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO – SECÇÃO DE PESCA DESPORTIVA DE 
SURFCASTING, DO CLUBE DOMUS NOSTRA 
Atribuição de um apoio, ao Clube Domus Nostra, no valor de 300€ (trezentos euros), 
destinado a custear as despesas inerentes à criação da nova secção de pesca 
desportiva SurfCasting. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO – LAGONENSE FUTEBOL CLUBE – 
CAMPEONATO DO MUNDO WAC “WORLD ALL STYLES CHAMPIONSHIP” 
Atribuição de um apoio ao Lagonense Futebol Clube, no valor de 500€ (quinhentos 
euros), destinado a custear as despesas inerentes à participação no Campeonato do 
Mundo de Artes Marciais “World All Styles Championship”. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PROJETO COMUNIDADES VIVAS, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 1.º, 2.º E 3.º CICLOS DO 
ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO DO CONCELHO DE MIRA 
Assunção das despesas inerentes aos prémios a atribuir aos classificados no concurso 
mencionado em epígrafe, no valor estimado de 4.200€ (quatro mil e duzentos euros). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA DO SEIXO 
Atribuição de um subsídio à Fábrica da Igreja do Seixo, no valor de 4.145,10€ (quatro 
mil, cento e quarenta e cinco euros e dez cêntimos), destinado a custear obras de 
requalificação levadas a efeito em espaço que se encontrava degradado, situado entre 
a residência paroquial e o parque infantil. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
AECO – ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA DA VIDEIRA DO SUL – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 
Aprovação da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Mira e a “AECO – 
Associação Ecológica da Videira do Sul”, tendo em vista a manutenção e preservação 
do meio ambiente na envolvente do lugar da Videira do Sul. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À AECO – ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA DA VIDEIRA DO SUL 
Atribuição de um subsídio à AECO – Associação Ecológica da Videira do Sul, no valor de 
1.500€ (mil e quinhentos euros), destinado a custear as despesas inerentes a 
atividades de educação ambiental e requalificação do património levadas a efeito pela 
referida associação, nomeadamente, limpeza dos espaços verdes e cursos de água, na 
envolvente da Barrinha e Videira do Sul. 

(Aprovado por unanimidade) 
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DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 
RATIFICAÇÃO CORTE DE ESTRADA – DESFILE DE CARNAVAL – MIRA E PRAIA DE MIRA 
Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara que autorizou a 
alteração da circulação rodoviária na Vila de Mira, no dia 5 de fevereiro, entre as 
10h00 e as 13h00) e no dia 07 de fevereiro (entre as 14h00 e as18h00) e na Praia de 
Mira, no dia 09 de fevereiro, entre as 14h00 e as 18h00, para permitir a realização de 
desfiles de Carnaval 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO AO ABRIGO DO DISPOSTO NO N.º 3 DO 
ART.º 25.º DO RJUE – CÉLIA CRISTINA DOMINGUES LOURENÇO 
O assunto foi retirado para posterior deliberação. 
 
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA E 
PROJETO DE REMODELAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS PELA 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO SEIXO DE MIRA 
Declaração do interesse Público Municipal da atividade promovida pela Associação 
Cultural e Recreativa do Seixo de Mira, bem como, dos projetos de construção e 
beneficiação das infraestruturas desportivas e administrativas de apoio ao futebol da 
propriedade da Associação, designadamente, aplicação de relvado sintético, 
construção de um sistema de drenagem periférica ao recinto, fornecimento e 
instalação de um sistema de rega automático, aquisição do equipamento para a 
prática de futebol de 11 e de 7 e a implantação de campo de futebol de 11 e de 7. 
Mais foi deliberado submeter o assunto à aprovação do Órgão Deliberativo do 
Município. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA E 
PROJETO DE REMODELAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS PELA 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ALA-ARRIBA 
Declaração do interesse Público Municipal da atividade promovida pela Associação 
Desportiva ALA-ARRIBA, bem como dos projetos de construção e beneficiação das 
infraestruturas desportivas e administrativas de apoio ao futebol geridas pela 
Associação, designadamente a construção de balneários de apoio condignos aos 
intervenientes em jogos ou prática desportiva. 
Mais foi deliberado submeter o assunto à aprovação do Órgão Deliberativo do 
Município. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA E 
PROJETO DE REMODELAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS PELO CLUB 
DOMUS NOSTRA 
Declaração do interesse Público Municipal da atividade promovida pelo Clube Domus 
Nostra, bem como dos projetos de construção e beneficiação das infraestruturas 
desportivas e administrativas de apoio ao futebol da propriedade da Associação, 
designadamente- substituição do piso (recinto de jogos) do pavilhão gimnodesportivo 
do CDN e adaptação do espaço envolvente; construção de novas instalações sanitárias 
públicas, de acordo com a legislação em vigor para recintos desportivos; construção de 
novos balneários adequados à dimensão atual do desporto no Domus Nostra. 
Mais foi deliberado submeter o assunto à aprovação do Órgão Deliberativo do 
Município. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA E 
PROJETO DE REMODELAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS PELO TOURING 
CLUBE PRAIA DE MIRA 
Declaração do interesse Público Municipal da atividade promovida pelo Touring Clube 
Praia de Mira, bem como, dos projetos de construção e beneficiação das 
infraestruturas desportivas e administrativas de apoio ao futebol da propriedade do 
Clube designadamente, a construção de balneários de apoio. 
Mais foi deliberado submeter o assunto à aprovação do Órgão Deliberativo do 
Município. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO DE REVERSÃO DO LOTE D 16, DA URBANIZAÇÃO 
MIROÁSIS, PROPRIEDADE JÚLIA DEOLINDA DIAS SILVA RAMOS 
Não exercício depois direito de reversão sobre o Lote 16-D da Urbanização do 
Miróasis, freguesia da Praia de Mira, propriedade de Fernando José Ramos da Silva e 
Júlia Deolinda Dias da Silva Ramos, pelo motivo de estarem observadas as cláusulas 
contantes da escritura pública de compra e venda e emitido alvará de licença de 
utilização, bem como autorizar o cancelamento do mesmo no respetivo registo. 

(Aprovado por unanimidade) 
 

TRANSAÇÃO JUDICIAL RELATIVA AO PROC.º N.º 307/12.4 – BECBR (EMPREITADA DE 
CORREÇÃO DO TRAÇADO E REPAVIMENTAÇÃO DA VARIANTE SUL – “CONTEC, 
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.”, EX-“CONSTRUÇÕES JÚLIO LOPES, S.A.”). 
Aprovação dos termos da transação judicial alcançada, bem como a respetiva minuta 
onde ficam vertidos os referidos termos. 
Mais foi deliberado remeter o acordo alcançado e respetiva minuta, à Assembleia 
Municipal. 

(Aprovado por maioria) 
 
TRANSAÇÃO JUDICIAL RELATIVA AO PROC.º N.º 573/12.5 – BECBR (EMPREITADA DE 
CORREÇÃO DO TRAÇADO E REPAVIMENTAÇÃO DA VARIANTE SUL – “CONTEC, 
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.” , EX-“CONSTRUÇÕES JÚLIO LOPES, S.A.”). 
Aprovação dos termos da transação judicial alcançada, bem como a respetiva minuta 
onde ficam vertidos os referidos termos. 
Mais foi deliberado remeter o acordo alcançado e respetiva minuta, à Assembleia 
Municipal. 

(Aprovado por maioria) 
 
 
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 
ALTERAÇÃO RODOVIÁRIA NO CENTRO DA VILA DE MIRA 
Aprovação da alteração rodoviária do centro da Vila de Mira, nomeadamente: 
Rua do Chãozinho passa a ter 2 sentidos; 
Rua Raul Brandão – 1 sentido (EN 109 - Rua Chãozinho); 
Rua Aníbal Milheirão – 1 sentido (Av. 25 de Abril - Rua Bairro Novo); 
Rua Bairro Novo – 1 sentido (entre o cruzamento da Rua do Bairro novo e Rua Aníbal 
Milheirão e a Rua do Chãozinho) 

(Aprovado por maioria) 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
MUDANÇA OU TRANSFERÊNCIA DE CAIXAS DE CONTADORES DE ÁGUA – ISENÇÃO DE 
TAXA DE NOVA LIGAÇÃO OU EVENTUAL ALTERAÇÃO NO RAMAL 
Isenção do pagamento da taxa de nova ligação do contador e eventual alteração no 
ramal sem custos, pelo prazo de 8 meses contados da receção da notificação, todos os 
consumidores que por sua livre vontade procedam à mudança da caixa do contador 
para o exterior das respetivas propriedades. 
Mais foi deliberado submeter o assunto à Assembleia Municipal. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
APROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO AO ABRIGO DO DISPOSTO NO N.º 3 DO 
ARTIGO 25.º DO RJUE – CÉLIA CRISTINA DOMINGUES LOURENÇO 
Celebração de contrato com Célia Cristina Domingues Lourenço, a qual faz parte 
integrante da presente proposta, tendo em vista a assunção da realização dos 
trabalhos necessários ao licenciamento da moradia unifamiliar, designadamente 
arruamento, rede de águas pluviais e dos encargos com os mesmos. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CASA DO POVO DE MIRA E O 
MUNICÍPIO DE MIRA, NO ÂMBITO DO CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL (CLDS) M3G MIRA SOCIAL – APROVAÇÃO DE MINUTA 
Aprovação da minuta para celebração de Protocolo entre a Casa do Povo de Mira e o 
Município de Mira, no âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) 
M3G MIRA SOCIAL. 

(Aprovado por maioria) 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM ASSOCIAÇÃO NACIONAL ATLETISMO VETERANOS, 
NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL DE CORTA-MATO PARA 
MASTERS – APROVAÇÃO DE MINUTA 
Aprovação da minuta de Protocolo entre o Município de Mira e a Associação Nacional 
de Atletismo Veterano, com vista à realização do Campeonato Regional de Corta Mato 
para Masters – Região Centro (CRCMM-RC), na Praia de Mira, no próximo dia 6 de 
Março do ano corrente. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 
MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO PARA O EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO – ALTERAÇÃO 
Tomado conhecimento da versão alterada das “Medidas de Autoproteção do Edifício 
dos Paços do Concelho” a qual se encontra anexa à presente ata e dela fica a fazer 
parte integrante. 

(Tomado conhecimento) 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA E A 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MIRA 
Aprovação da minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Mira e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mira, com a atribuição de um subsídio, no 
montante de 3.340€ (três mil, trezentos e quarenta euros), a transferir mensalmente, 
até ao dia 25 de cada mês. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE MIRA – AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA 
Atribuição de um subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Mira, no montante de 17.500€ (dezassete mil e quinhentos euros), destinado a custear 
as despesas inerentes à aquisição de uma ambulância. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE MARÇO DE 2016 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO – GRUPO FOLCLÓRICO DE PORTOMAR – 
DESLOCAÇÃO AO LUXEMBURGO 
Atribuído um apoio ao Grupo Folclórico de Portomar, no valor de 1.250€ (mil, 
duzentos e cinquenta euros) destinado a comparticipação nos custos inerentes à 
deslocação do grupo a Differdange, no Luxemburgo. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CARAPELHOS E 
CORTICEIRO DE BAIXO – COMPARTICIPAÇÃO PARA APOIO NA AQUISIÇÃO DE 
CARRINHA 
Atribuição de um apoio à Associação de Solidariedade Social de Carapelhos e 
Corticeiro de Baixo, no valor de 5.000€ (cinco mil euros), destinado a apoiar as 
despesas inerentes à aquisição de uma carrinha de 9 lugares. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO – OS CARETOS DA LAGOA – ESTÁTUA EM HOMENAGEM AOS 
CARETOS DA LAGOA 
Atribuição de um apoio aos Caretos da Lagoa – Associação Sócio Cultural e Recreativa 
da Lagoa, no valor de 6.790€ (seis mil, setecentos e noventa euros), destinado a 
comparticipar as despesas inerentes à aquisição e instalação do monumento (estátua) 
de homenagem aos caretos. 

(Aprovado por maioria) 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO – GRUPO CORAL DE MIRA – CONCERTO DE MÚSICA 
GREGORIANA NA IGREJA MATRIZ 
Atribuição de um apoio ao Grupo Coral de Mira, no valor de 300€ (trezentos euros), 
destinado a apoiar as despesas inerentes â realização de um concerto de música 
gregoriana da Igreja Matriz de Mira, tais como deslocações, alimentação, divulgação, 
etc.. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO A MUNÍCIPE CARENCIADA – PROC.º 57/2011 
Atribuição de um apoio eventual no valor de 450€ (quatrocentos e cinquenta euros), 
repartido em prestações mensais de 150€ (cento e cinquenta euros), durante três 
meses, a munícipe carenciada. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
APOIO ECONÓMICO DE EMERGÊNCIA – TOMADA DE CONHECIMENTO 
Atribuição de apoio económico de emergência a munícipe carenciada, no valor de 
120€ (cento e vinte euros). 

(Tomado conhecimento) 
 
 
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 
REVISÃO DO PDM DE MIRA: CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO – RELATÓRIO DE 
AVALIAÇÃO 
Retomado o processo de revisão do PDM, solicitando junto da CCDRC a constituição de 
nova Comissão Consultiva e promoção, no prazo máximo de 36 meses, da conclusão 
do referido processo, bem como aprovação do relatório de avaliação. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE MARÇO DE 2016 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
SUSPENSÃO DE MANDATO DE VEREADOR 
Deferimento do pedido de suspensão do mandato apresentado pelo Sr. Vereador Dr. 
José Garrucho, pelo período de 130 dias, bem como preenchimento da respetiva vaga. 

(Aprovado por unanimidade) 
 

ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL - SUSANA ISABEL BARRETO DE 
MIRANDA SARGENTO 
Atribuição da Medalha de Mérito Municipal, de Ouro, à Investigadora e 
Empreendedora Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento, pela notoriedade e 
prestígio que trouxe ao Concelho de Mira, na área da Ciência e Inovação.  

(Aprovado por unanimidade e escrutínio secreto) 
 
HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS FIXOS DE VENDA AMBULANTE NO 
CONCELHO DE MIRA – 2016 
Atribuição dos lugares fixos de venda ambulante por concurso público, na modalidade 
de hasta pública de acordo com as regras e valor base de licitação dos locais 
constantes de edital, bem como constituição da Comissão/Júri que a deverá presidir. 
Mais foi deliberado comunicar a presente deliberação à ASAE, à GNR de Mira e à 
Capitania do Porto de Aveiro, bem como, à Junta de Freguesia da Praia de Mira. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE 
ARTISTAS PARA ESPETÁCULOS MUSICAIS A REALIZAR NAS FESTAS DE S. TOMÉ 2016 
O assunto foi retirado da ordem do dia para posterior deliberação. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 48 DA ZONA INDUSTRIAL DE MIRA – POLO 
II 
Alienação do Lote n.º 48, com a área 3.760m2, sito na Zona Industrial, Polo II, freguesia 
de Seixo e concelho de Mira, pelo preço global de 37.600€ (trinta e sete mil e 
seiscentos euros) ao Sr. João Paulo Marques Caetano, residente na Rua dos Moliceiros 
n.º 211, Freguesia de Seixo, concelho de Mira. 

(Aprovado por maioria) 
 
DISTRATE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DOS LOTES N.OS 42 E 43 DA 
ZONA INDUSTRIAL DE MIRA - POLO II - RETIFICAÇÃO 
Retificação da deliberação de Câmara, de 11 de junho de 2015, que autorizou o 
distrate da escritura de compra e venda dos lotes 42 e 43 da Zona Industrial Polo II, 
passando a constar “quinze mil”, onde consta “treze mil”. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E CONTRATO DE SERVIÇOS DE PESSOAL 
PARA O PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL DA PRAIA DE MIRA 
Ratificação do despacho emitido em 25 de fevereiro de 2016, referente à adjudicação 
da contratação de serviços de pessoal para o Parque de Campismo Municipal da Praia 
de Mira, bem da assinatura do respetivo contrato, celebrado em 17 de março de 2016. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
APOIO À CONFRARIA NABOS & COMPANHIA DESTINADO A ENRIQUECIMENTO DE 
ACERVO BIBLIOGRÁFICO COM A OBRA “ A BICICLETA DO OURIVES AMBULANTE” DA 
AUTORIA DE SILVÉRIO MANATA 
Atribuição de um apoio à “Confraria Nabos & Companhia”, no valor de 750€ 
(setecentos e cinquenta euros), destinado ao enriquecimento do acervo bibliográfico 
com a obra de Silvério Manata “A Bicicleta do Ourives Ambulante”, galardoado com o 
Prémio Literário João Gaspar Simões 2015. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO CICLOTURISTA DO 
CABEÇO DE MIRA – “VUELTA A IBIZA EM BTT 2016” 
Atribuição de um apoio à Associação Cicloturista do Cabeço de Mira, no valor de 500€ 
(quinhentos euros), para comparticipar nos custos inerentes a deslocação da equipa a 
Ibiza, para participação na “Vuelta a Ibiza em BTT 2016”, a realizar nos dias 25, 26 e 27 
de março de 2016. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 
RATIFICAÇÃO DO ATO – ALTERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA – CORTE ESTRADA- 
REALIZAÇÃO DE TRÊS PROCISSÕES 
Ratificação do despacho proferido em 11 de março de 2016, que autorizou a alteração 
da circulação rodoviária e o corte de estrada para permitir a realização de três 
procissões, nos dias 12, 13 e 25 de março, respetivamente: procissão da Nossa 
Senhora das Dores; procissão do Senhor dos Passos; e procissão do Enterro do Senhor. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 
 
PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO EM MÁS CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA E SALUBRIDADE, PROPRIEDADE DE HERDEIROS DE JOÃO AUGUSTO 
CONCEIÇÃO RIBEIRINHO (CABEÇA DE CASAL: MANUEL AUGUSTO DA SILVA) 
Promoção da audiência prévia dos interessados pelo prazo de 15 dias (úteis), face à 
intenção de decisão sobre a demolição de edifício em más condições de segurança e 
salubridade, propriedade de Herdeiros de João Augusto Conceição Ribeirinho (cabeça 
de casal: Manuel Augusto da Silva), sito na Rua Direita, nº. 37, na localidade da Presa, 
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bem como, findo aquele prazo e caso os interessados não se tenham pronunciado ou 
se o fizerem, a sua pronúncia não alterar o sentido da decisão, ordenar a demolição do 
referido edifício no prazo de 30 dias (seguidos). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO EM MÁS CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA E SALUBRIDADE, PROPRIEDADE DE EDUARDO DA ROCHA LARANJEIRO 
Promoção da audiência prévia dos interessados pelo prazo de 15 dias (úteis), face à 
intenção de decisão sobre a demolição de edifício em más condições de segurança e 
salubridade, propriedade de Eduardo da Rocha Laranjeiro, sito na Rua Principal, n.º 
200, na localidade da Barra, bem como, findo aquele prazo e caso o interessado não se 
tenha pronunciado ou se o fizer, a sua pronúncia não alterar o sentido da decisão, 
ordenar a demolição do referido edifício no prazo de 30 dias (seguidos). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REDUÇÃO DO VALOR DE 
CAUÇÃO A PEDIDO DE ANA MARIA SILVA COSTA 
Receção provisória das obras de urbanização, a que se refere o processo de 
loteamento n.º 33/2015/2, em que é requerente Ana Maria Silva Costa, da Videira Sul, 
bem como da redução do valor da caução prestada a favor da Câmara Municipal de 
Mira, em 90% do seu montante inicial, no valor de 15.669€ (quinze mil, seiscentos e 
sessenta e nove euros), mantendo-se o restante valor de 1.741€ (mil, setecentos e 
quarenta e um euros), correspondente a 10% do valor inicial, a aguardar a receção 
definitiva das obras de urbanização, a qual só poderá ocorrer no final do prazo de 
garantia (5 anos). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PROPOSTA DE LEGALIZAÇÃO OFICIOSA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 
DESTINADO A COMÉRCIO/SERVIÇOS E HABITAÇÃO E DE CONCESSÃO DE 
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 
Legalização oficiosa das obras de construção do edifício destinado a comércio/serviços 
e habitação e a concessão de autorização de utilização do mesmo. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE ABRIL DE 2016 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
ALARGAMENTO DA ÁREA GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE MIRA NO SISTEMA 
MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA RIA DE AVEIRO – CONHECIMENTO E 
APROVAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO APONTADA NO ESTUDO PRÉVIO 
Aprovação da solução C do estudo prévio por ser a solução que: aproveita as 
infraestruturas existentes; aumenta a capacidade hidráulica das mesmas e mitiga os 
impactos do Intercetor Sul nos concelhos de Mira e Cantanhede; e por ser a solução 
economicamente mais vantajosa das três soluções apresentadas. 
Mais foi deliberado remeter o assunto à Assembleia Municipal. 

(Aprovado por maioria) 
 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ÁGUAS DO CENTRO LITORAL, S.A., O MUNICÍPIO 
DE MIRA E O MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - APROVAÇÃO DE MINUTA 
Deliberado remeter o assunto à Assembleia Municipal. 

(Aprovado por maioria) 
 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE 
ARTISTAS PARA ESPETÁCULOS MUSICAIS A REALIZAR NAS FESTAS DE S. TOMÉ 2016 
O assunto foi retirado da ordem do dia para posterior deliberação. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
REGULAMENTO INTERNO DO FUNCIONAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DE MANEIO E 
DO FUNDO DE CAIXA FIXO- APROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS FIXOS DE CAIXA 
PARA OS VÁRIOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO E COBRANÇA DE 
VALORES, PARA O ANO DE 2016 
Aprovação da minuta do Regulamento Interno do Funcionamento e Gestão do Fundo 
de Maneio e do Fundo de Caixa Fixo, bem como, aprovação para o ano de 2016, da 
constituição dos seguintes fundos fixos de caixa que visam facilitar os trocos aos 
trabalhadores responsáveis pela cobrança de determinadas taxas e preços municipais 
em locais distintos da Tesouraria Municipal, sendo a sua constituição processada nos 
mesmos moldes da constituição dos fundos de maneio. 

(Aprovado por maioria) 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE ABRIL DE 2016 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
RATIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO – N.º 3 DO ART.º 35.º DO ANEXO I DA LEI N.º 
75/2013, DE 12 DE SETEMBRO – ADIAMENTO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA 1.ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL DE 2016 

Ratificação do despacho emitido em 07 de abril de 2016, referente ao adiamento da 
data de realização da 1.ª reunião ordinária da Câmara Municipal do mês de abril, de 14 
de abril de 2016 para a presente data. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ANTECIPAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DE 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO 
MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL DE 2016 
Antecipação da data de realização da 2.ª reunião ordinária do Executivo Municipal, do 
mês de abril de 2016, que deveria ter lugar no dia 28 para o dia 22 de abril de 2016, 
pelas 9h30. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PROJETO DE REGULAMENTO DO COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIO DO 
MUNICÍPIO DE MIRA – APROVAÇÃO FINAL 
Aprovação do Regulamento do Comércio a Retalho não Sedentário do Município de 
Mira, bem como submissão do assunto à Assembleia Municipal. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
CONHECIMENTO DA PUBLICAÇÃO E ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO Nº. 235/2016 
Tomada de conhecimento da publicação em Diário da República, 2.ª série, n.º 43, de 
02 de março de 2016, do Acordo Coletivo de Empregador Público do Município de 
Mira, celebrado com o SINTAP – Acordo Coletivo de Trabalho n.º 235/2016. 

(Tomado conhecimento) 
 
RATIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO – Nº. 3, DO ARTº. 35º. DO ANEXO I, DA LEI Nº. 
75/2013, DE 12 DE SETEMBRO - ALTERAÇÃO DO LOCAL FIXO DA VENDA DE FARTURAS 
– HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO DOS LOCAIS FIXOS DE VENDA AMBULANTE NA 
PRAIA DE MIRA 
O assunto foi retirado da ordem do dia para posterior deliberação. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO/ACORDO DE ESTÁGIO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE MIRA E A UNIVERSIDADE DE AVEIRO NO ÂMBITO DE FORMAÇÃO EM 
CONTEXTO DE TRABALHO – TOMADA DE CONHECIMENTO 
Protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Mira e a Universidade de 
Aveiro, no âmbito da integração da aluna Joana Fonseca Carvalho, do Curso de 
Especialização Tecnológica em Técnicas de Gestão de Turismo, no Museu Etnográfico e 
Posto de Turismo da Praia de Mira. 

(Tomado conhecimento) 
 
TOMADA DE CONHECIMENTO – APOIO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO RAESD 
Atribuição de um apoio de emergência no valor de 100€ (cem euros). 

(Tomado conhecimento) 
 
APOIO ECONÓMICO DE EMERGÊNCIA – TOMADA DE CONHECIMENTO 
Atribuição de um apoio de emergência no valor de 300€ (trezentos euros). 

(Tomado conhecimento) 
 
APOIO ECONÓMICO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO RAESD 
Atribuição de um apoio de emergência no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros). 

(Tomado conhecimento) 
 
APOIO À CONFRARIA NABOS & COMPANHIA PARA A REALIZAÇÃO DA XII FEIRA DOS 
GRELOS DA REGIÃO DA GÂNDARA 
Atribuição de apoio à Confraria Nabos & Companhia, no montante de 4.325€ (quatro 
mil, trezentos e vinte e cinco euros), destinado a comparticipação nas despesas 
inerentes à organização da XII Feira dos Grelos da Região da Gândara. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DO SEIXO 
Atribuição de subsídio à Obra de Promoção Social do Distrito de Coimbra – Centro de 
Bem Estar Infantil do Seixo, no montante de 250€ (duzentos e cinquenta euros), 
destinado a aquisição de material diverso para a concretização das atividades 
integradas no Plano de Atividades do estabelecimento de ensino em questão, 
designadamente, “Quintinha dos Animais”, “Horta das Gentilezas” e “Canto da 
Natureza”. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 
ALTERAÇÃO DO PMEPCMIRA (PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 
DE MIRA) 
Abertura da participação pública, por um prazo de 30 dias, da alteração do 
PMEPCMIRA (Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mira). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
CONSELHO CINEGÉTICO 
Designação dos representantes do Município de Mira, no Conselho Cinegético local, 
devendo para o efeito ser solicitado a indicação dos respetivos representantes às 
seguintes entidades: Associação de Caçadores de Mira – 3 representantes dos 
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caçadores; Confederação Nacional de Agricultura – 2 representantes; Associação dos 
Amigos dos Moinhos da Região da Gândara – 1 representante; Assembleia Municipal – 
1 autarca de freguesia; ICNF – um representante. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE ABRIL DE 2016 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2015 E 
INVENTÁRIO DE TODOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS DO ANO DE 
2015 
Aprovação dos Documentos de Prestação de Contas do ano de 2015, bem como o 
Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do ano de 2015, onde 
se verifica: uma receita orçamental global de 10.372.282,24€ (dez milhões, trezentos e 
setenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos) e 
efetuada uma despesa global de 10.362.531,22€ (dez milhões, trezentos e sessenta e 
dois mil, quinhentos e trinta e um euros e vinte e dois cêntimos), tendo transitado um 
saldo de 290.926,51€ (duzentos e noventa mil, novecentos e vinte e seis euros e 
cinquenta e um cêntimos) em dinheiro. 
De Operações de Tesouraria foi cobrada uma receita global de 730.527,74€ 
(setecentos e trinta mil, quinhentos e vinte e sete euros e setenta e quatro cêntimos) e 
efetuada uma despesa global de 823.153,07€ (oitocentos e vinte e três mil, cento e 
cinquenta e três euros e sete cêntimos), tendo transitado um saldo da quantia de 
393.705,45€ (trezentos e noventa e três mil, setecentos e cinco euros e quarenta e 
cinco cêntimos). 
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal o inventário de todos os bens, 
direitos e obrigações patrimoniais do ano de 2015 e respetiva avaliação, bem como os 
documentos de prestação de contas. 

(Aprovado por maioria) 
 
1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL E 1.ª REVISÃO ÀS GOP’S – ANO DE 2016 
Aprovação da primeira revisão orçamental do ano de 2016, instrumento que importa 
na quantia global de 290.426,51€ (duzentos e noventa mil, quatrocentos e vinte e seis 
euros e cinquenta e um cêntimos), por incorporação do saldo da gerência que transita 
do ano anterior. 
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal a primeira revisão às GOP’s do 
ano de 2016. 

(Aprovado por maioria) 
 
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARCELA DE TERRENO, SITA NO 
JARDIM PÚBLICO DE PORTOMAR 
Desafetação do domínio público municipal de uma parcela de terreno, sita no jardim 
público de Portomar, nas imediações da Capela de Portomar, com a área de 260m2, à 
qual se atribui, para efeitos meramente matriciais, o valor patrimonial de 1.300€ (mil e 
trezentos euros). 
Mais foi deliberado submeter o assunto à Assembleia Municipal, bem como, à 
discussão pública, durante um período mínimo de 15 dias (úteis). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
HASTA PÚBLICA DE ATRIBUIÇÃO DE DOIS LUGARES DE ATRACAMENTO NA BARRINHA 
– PRAIA DE MIRA 
Atribuição de dois lugares de atracamento na Barrinha – Praia de Mira por concurso 
público, na modalidade de hasta pública, aprovação do programa e respetivas 
condições, bem como aprovação da constituição da Comissão/Júri que a deverá 
presidir. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO NO ÂMBITO DO “ENCONTRO NACIONAL DE 
ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 2016” 
Celebração de protocolo entre o Município de Mira e a Federação Nacional de 
Associações de Estudantes de Enfermagem, no âmbito do “Encontro Nacional de 
Estudantes de Enfermagem 2016”. 
Mais foi deliberado autorizar a isenção das taxas do licenciamento do evento. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DA EXPLORAÇÃO DA LOJA DE CONVENIÊNCIA E RESTAURANTE-BAR NO 
PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL – HASTA PÚBLICA 
Atribuição da exploração da Loja de Conveniência e do Restaurante - Bar no Parque de 
Campismo Municipal por concurso público, na modalidade de hasta pública, aprovação 
do programa e respetivas condições, bem como da constituição da Comissão/Júri que 
a deverá presidir. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE MIRA E O AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE VAGOS NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRÁTICA EM 
CONTEXTO DE TRABALHO 
Celebração de protocolo entre o Município de Mira e o Agrupamento de escolas de 
vagos, no âmbito da integração de três alunos do Curso Profissional Técnico de 

Turismo, no Parque Municipal de Campismo e Museu Etnográfico/Posto de Turismo da 
Praia de Mira. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 
RATIFICAÇÃO DO ATO – ALTERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA – CORTE DE 
ESTRADA NO ÂMBITO DA CELEBRAÇÃO DAS FESTAS DE SANTA MARINHA - CORUJEIRA 
Ratificação do despacho emitido em 19 de abril de 2016 que autorizou a alteração de 
circulação rodoviária na localidade da Corujeira, entre as 22h00 do dia 23 de abril e as 
02h00 do dia 24 de abril, para realização de baile no âmbito da celebração das festas 
de Santa Marinha. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE MAIO DE 2016 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO 
CAMARÁRIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016 
Adiamento da data de realização da 2.ª reunião ordinária do Executivo Camarário do 
mês de maio corrente, que deveria ter lugar no dia 26 para o dia 30 de maio de 2016, 
em virtude do dia 26 de maio coincidir com dia de feriado nacional. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO DE MIRA – 
CARLOS ALMEIDA 
Deferimento da pretensão formulada pelo requerente, Sr. Carlos Manuel Maneiras de 
Almeida, residente na Rua das Mimosas, n.º 32, em Miroásis, na Praia de Mira, na 
qualidade de condutor da viatura com a matrícula 47-IQ-12, relativamente ao 
pagamento de 60,06€ (sessenta euros e seis cêntimos), em virtude de se encontrarem 
preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, devido a danos 
provocados na referida viatura. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS DE APOIO ÀS FESTAS S. TOMÉ/2016 
Atribuição dos espaços do recinto das Festas de S. Tomé por concurso público, na 
modalidade de hasta pública, de acordo com as regras constantes do respetivo edital, 
bem como aprovação da constituição da Comissão/Júri que a deverá presidir. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
2ª. HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO DOS LOCAIS FIXOS DE VENDA AMBULANTE, NA 
PRAIA DE MIRA – ANO DE 2016 
Atribuição dos lugares fixos de venda ambulante na Praia de Mira, por concurso 
público, na modalidade de hasta pública, de acordo com as regras constantes do 
respetivo edital, bem como aprovação da constituição da Comissão/Júri que a deverá 
presidir. 
Mais foi deliberado comunicar a presente deliberação à ASAE, GNR de Mira e à 
Capitania do Porto de Aveiro, bem como, à Junta de Freguesia da Praia de Mira. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
APROVAÇÃO DE NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NAS MARCHAS POPULARES MIRA 2016 
Aprovação das normas de participação nas marchas Populares 2016, bem como da 
atribuição de um apoio a cada marcha participante, devidamente inscrita, no valor de 
1.150€ (mil, cento e cinquenta euros), prevendo-se a inscrição de 8 grupos com um 
valor estimado de 9.200€ (nove mil e duzentos euros). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO A MUNÍCIPE CARENCIADA – PROCESSO 35/2013 
Atribuição de um apoio eventual a munícipe carenciada, no valor de 100€ (cem euros), 
para pagamento de medicação. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO A AGREGADO FAMILIAR CARENCIADO – PROC.º 
09/2016 
Atribuição de um apoio eventual a agregado familiar carenciado, no valor de 100€ 
(cem euros) mensais, durante um período de 3 meses, perfazendo um total de 300€ 
(trezentos euros). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO A MUNÍCIPE CARENCIADO – PROC.º 19/2014 
(AÇÃO SOCIAL) 
Atribuição de um apoio eventual a munícipe carenciado, no valor de 130€ (cento e 
trinta euros). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 
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REGULAMENTO DE TRÂNSITO - APROVAÇÃO FINAL 
Aprovação final do Regulamento de Trânsito, bem como submissão à Assembleia 
Municipal. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
RETIFICAÇÃO DELIBERAÇÃO TOMADA EM 28 JANEIRO 2016 – ATRIBUIÇÃO DE 
REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MIRA – MINUTA DE 
PROTOCOLO 
Retificação da deliberação de 28 de janeiro de 2016, onde foi aprovado o Projeto 
Regulamento da atribuição de regalias sociais para os bombeiros de Mira, tendo sido 
aprovada a minuta de protocolo onde são identificadas as regalias sociais a 
contemplar, com detrimento do projeto regulamento. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA E A 
ESCOLA SECUNDÁRIA DR.ª MARIA CÂNDIDA 
Aprovação da minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Mira e a Escola 
Secundária Dr.ª Maria Cândida para realização de estágio no âmbito do Curso 
Profissional de Informática de Gestão. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 
 
PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO EM MÁS CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA E SALUBRIDADE, PROPRIEDADE DE FERNANDO LEONOR FERREIRO 
Promoção da audiência prévia do interessado pelo prazo de 15 dias (úteis), face à 
intenção de decisão sobre a demolição de edifício em más condições de segurança e 
salubridade, propriedade de Fernando Leonor Ferreiro, sito na Rua Central Sul, na 
localidade da Lagoa, bem como, findo aquele prazo e caso o interessado não se tenha 
pronunciado ou se o fizer, a sua pronúncia não alterar o sentido da decisão, ordenar a 
demolição do referido edifício no prazo de 30 dias (seguidos). 

(Aprovado por maioria) 
 
PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO EM MÁS CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA E SALUBRIDADE, PROPRIEDADE DE CARLOS FRANCISCO ZAGALO E MARIA 
FERNANDA MORGADO CUPIDO ZAGALO 
Promoção da audiência prévia dos interessados pelo prazo de 15 dias (úteis), face à 
intenção de decisão sobre a demolição de edifício em más condições de segurança e 
salubridade, propriedade de Carlos Francisco Zagalo e Maria Fernanda Morgado 
Cupido Zagalo, sito na Rua Teófilo Braga, n.º 167, em Mira, bem como, findo aquele 
prazo e caso os interessados não se tenham pronunciado ou se o fizerem, a sua 
pronúncia não alterar o sentido da decisão, ordenar a demolição do referido edifício 
no prazo de 30 dias (seguidos). 

(Aprovado por maioria) 
 
PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO EM MÁS CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA E SALUBRIDADE, PROPRIEDADE DE MARIA LISETE DE JESUS ANTUNES 
MOSCA 
Promoção da audiência prévia da interessada pelo prazo de 15 dias (úteis), face à 
intenção de decisão sobre a demolição de edifício em más condições de segurança e 
salubridade, propriedade de Maria Lisete de Jesus Antunes Mosca, sito na Rua do 
Comércio, n.º 11, na localidade de Leitões, bem como, findo aquele prazo e caso os 
interessados não se tenham pronunciado ou se o fizerem, a sua pronúncia não alterar 
o sentido da decisão, ordenar a demolição do referido edifício no prazo de 30 dias 
(seguidos). 

(Aprovado por maioria) 
 
PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO EM MÁS CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA E SALUBRIDADE, PROPRIEDADE DE LURDES JESUS SALVADOR 
Promoção da audiência prévia da interessada pelo prazo de 15 dias (úteis), face à 
intenção de decisão sobre a demolição de edifício em más condições de segurança e 
salubridade, propriedade de Lurdes de Jesus Salvador, sito na Rua Dr. João Simões 
Cúcio, n.º 103, na localidade de Cabeço, bem como, findo aquele prazo e caso a 
interessada não se tenha pronunciado ou se o fizer, a sua pronúncia não alterar o 
sentido da decisão, ordenar a demolição do referido edifício no prazo de 30 dias 
(seguidos). 

(Aprovado por maioria) 
 
PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO EM MÁS CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA E SALUBRIDADE, PROPRIEDADE DE MÁRIO DE JESUS DOMINGUES GRAÇA 
Promoção da audiência prévia do interessado pelo prazo de 15 dias (úteis), face à 
intenção de decisão sobre a demolição de edifício em más condições de segurança e 
salubridade, propriedade de Mário de Jesus Domingues Graça, sito na Rua Padre 
Camarinha, n.º 30, na localidade de Cabeças-Verdes, bem como, findo aquele prazo e 
caso o interessado não se tenha pronunciado ou se o fizer, a sua pronúncia não alterar 
o sentido da decisão, ordenar a demolição do referido edifício no prazo de 30 dias 
(seguidos). 

(Aprovado por maioria) 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE MAIO DE 2016 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL – ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 
A Câmara Municipal deliberou autorizar a eliminação de documentação. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE MIRA E DIVERSAS ENTIDADES NO 
ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES – TOMADA DE 
CONHECIMENTO 
Celebração de parcerias entre o Município de Mira e diversas entidades, no âmbito da 
integração de alunos de diversas áreas, nesta Câmara Municipal. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA CONTRA A OBESIDADE 
INFANTIL (APCOI) 
Atribuição de um subsídio à Missão APCOI – Associação Portuguesa Contra a 
Obesidade Infantil, no valor de 780€ (setecentos e oitenta euros), destinado à 
cerimónia de entrega oficial de Diplomas do Projeto “Heróis da Fruta”. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
CLUBE DOMUS NOSTRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO 
Atribuição de um apoio ao Clube Domus Nostra, no valor de 3.500€ (três mil e 
quinhentos euros), destinado a apoiar as despesas inerentes à participação do clube 
na II Divisão Nacional da modalidade da Federação Portuguesa de Futebol. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
8.º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DA PRAIA DE MIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO À 
SECÇÃO DE ATLETISMO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DA PRAIA DE MIRA 
Atribuição de um apoio ao Centro Cultural da Praia de Mira, no valor de 1.100€ (mil e 
cem euros), destinado aos prémios a entregar aos atletas participantes no 8.º Grande 
Prémio de Atletismo. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
APROVAÇÃO DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO INTERCÂMBIO JUVENIL MAR & 
DOURO, A REALIZAR ENTRE JOVENS DOS MUNICÍPIOS DE MIRANDA DO DOURO, MIRA 
E MOGADOURO, PERTENCENTES À ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ASTÚRIAS 
PORTUGAL (ADAP) 
Aprovação das normas de funcionamento do intercâmbio Juvenil “Mar & Douro”, no 
âmbito do convénio assinado pelos vários municípios da Associação de 
Desenvolvimento Astúrias Portugal (ADAP). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO A MUNÍCIPE CARENCIADA – PROC.º 06/2016 
Atribuição de um apoio eventual a munícipe carenciada, no valor de 190€ (cento e 
noventa euros). 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 
RATIFICAÇÃO – ALTERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA EM CARAPELHOS – CORTE 
DE ESTRADA – XII FEIRA DOS GRELOS 
Ratificação do despacho emitido em 19 de maio de 2016 que autorizou a alteração de 
circulação rodoviária na Rua Dr. Manuel Manata, em Carapelhos, de 20 a 22 de maio 
de 2016, de forma a permitir a realização da XII Feira dos Grelos. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ALTERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA – PROCISSÃO DO CORPO DE DEUS 
Ratificação do despacho emitido em 19 de maio de 2016 que autorizou a alteração de 
circulação rodoviária na Rua Dr. António José de Almeida, em Mira, no dia 26 de maio 
de 2016, de forma a permitir a realização da procissão do Corpo de Deus. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
RATIFICAÇÃO – 37.º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 
Ratificação do despacho emitido em 19 de maio de 2016 que autorizou a alteração da 
circulação rodoviária na Estrada Lago do Mar, na Praia de Mira, no dia 28 de maio de 
2016, de forma a permitir a realização do 37.º Encontro Nacional de Estudantes de 
Enfermagem. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
MINUTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE MIRA, A ASSOCIAÇÃO “PRAIA A 
SALVO” E A ASSOCIAÇÃO “ATLANTIWAVE” 
O assunto foi retirado da ordem do dia para posterior deliberação. 
 
 
UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 
 
PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS E EMISSÃO DO ALVARÁ DE 
UTILIZAÇÃO, PROPRIEDADE DE AIDA MARIA SANTOS SILVA 
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Legalização da obra em que é requerente Aida Maria Santos Silva, sita na Rua das 
Bungavilias, Miravillas, 62, e emissão de alvará de utilização que deverá conter a 
menção de que a operação urbanística a que respeita foi objeto de legalização e que a 
mesma é emitida sob reserva de direitos de terceiros. A requerente deverá requerer a 
emissão do alvará de utilização, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data da 
notificação da presente deliberação, sendo precedido do pagamento de taxas 
previstas no Regulamento, Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Mira. 

(Aprovado por maioria) 
 
PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS E EMISSÃO DO ALVARÁ DE 
UTILIZAÇÃO, PROPRIEDADE DE ANA MARGARIDA MOREIRA SÉRGIO 
Legalização da obra em que é requerente Ana Margarida Moreira Sérgio, sita na Av. 
Manuel Milheirão, na Praia de Mira, e emissão de alvará de utilização que deverá 
conter a menção de que a operação urbanística a que respeita foi objeto de legalização 
e que a mesma é emitida sob reserva de direitos de terceiros. A requerente deverá 
requerer a emissão do alvará de utilização, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data 
da notificação da presente deliberação, sendo precedido do pagamento de taxas 
previstas no Regulamento, Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Mira. 

(Aprovado por maioria) 
 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO N.º 9/2015 DE 18 DE MAIO - RATIFICAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO (N.º 3 DO 
ART.º 35.º DO ANEXO I DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO) 
Ratificação do despacho proferido em 17 de maio de 2016 que autorizou a 
prorrogação do prazo de validade da comunicação prévia de obras de construção, de 
18 de maio, em que é requerente “Inplasmir – Indústria de Plásticos de Mira 
Unipessoal, L.da”. 

(Aprovado por maioria) 
 
PROPOSTA DE DECISÃO SOBRE LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS E EMISSÃO DO ALVARÁ DE 
UTILIZAÇÃO, PROPRIEDADE DE CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 
Legalização da obra sita em Carromeu - Mira em que é requerente Caixa Geral de 
Depósitos, S.A. e emissão de alvará de utilização que deverá conter a menção de que a 
operação urbanística a que respeita foi objeto de legalização e que a mesma é emitida 
sob reserva de direitos de terceiros. A requerente deverá requerer a emissão do alvará 
de utilização, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data da notificação da presente 
deliberação, sendo precedido do pagamento de taxas previstas no Regulamento, 
Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Mira. 

(Aprovado por maioria) 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE JUNHO DE 2016 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES TENDENTE AO PREENCHIMENTO DE DOIS 
POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS NO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO 2016 
Autorização para a abertura de procedimentos concursais comuns para constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de 1 (um) posto de 
trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, na área de atividade de 
Engenharia Geológica e de 1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria de 
Assistente Técnico, na área de atividade de Assistente Administrativo a afetar, ambos 
previstos no mapa de pessoal do Município para o ano de 2016. 

(Aprovado por maioria) 
 
2.ª HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS FIXOS DE VENDA AMBULANTE 
NO CONCELHO DE MIRA – 2016 – TOMADA DE CONHECIMENTO 
Tomada de conhecimento da 2.ª hasta pública de atribuição dos espaços fixos de 
venda ambulante no Concelho de Mira, realizada no dia 31 de maio de 2016. 

(Tomado conhecimento) 
 
HASTA PÚBLICA, PARA ATRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS DE APOIO ÀS FESTAS DE SÃO TOMÉ 
A DECORRER DE 21 A 25 DE JULHO DE 2016 – TOMADA DE CONHECIMENTO 
Tomada de conhecimento da hasta pública para atribuição dos espaços de apoio às 
Festas de S. Tomé, a decorrer de 21 a 25 de julho de 2016, realizada no dia 1 de junho 
de 2016. 

(Tomado conhecimento) 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO NO ÂMBITO DE PROJETO DE ANIMAÇÃO “FOTOGRAFIAS 
COM ANIMAIS” 
Aprovação da minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de 
Mira e “Carrapato & Associados, L.da”, no âmbito do projeto de animação 
“FOTOGRAFIAS COM ANIMAIS”. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DO ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO 
O assunto foi retirado da ordem do dia para posterior deliberação. 
 
APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 
RECREATIVA DO SEIXO NO ÂMBITO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 
O assunto foi retirado da ordem do dia para posterior deliberação. 

 
APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO PAROQUIAL DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MIRA NO ÂMBITO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 
O assunto foi retirado da ordem do dia para posterior deliberação. 
 
 
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 
PROJETO DE SINALIZAÇÃO PRAIA DE MIRA 
Aprovação do projeto de sinalização da Praia de Mira e restante documentação 
técnica. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
TOMADA DE CONHECIMENTO – APOIO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO RAESD 
Atribuição de um apoio de emergência no valor de 60€ (sessenta euros). 

(Tomado conhecimento) 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO – 6.º ENCONTRO INTER-REGIONAL DE 
GAITEIROS – UNIÃO DESPORTIVA DA PRESA 
Atribuição de um apoio à União Desportiva da Presa, no valor de 1.500€ (mil e 
quinhentos euros), destinado a fazer face a despesas inerentes à organização do 6.º 
Encontro Inter-regional de Gaiteiros. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
III FESTIVAL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE MIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO À 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE MIRA 
Atribuição de um apoio à Associação Desportiva de Mira, no valor de 800€ (oitocentos 
euros) destinado a custear as despesas inerentes à realização do III Festival da referida 
associação, no Pavilhão Municipal de Desportos de Mira. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO – ATLETA JUAN PATO – ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA 
COSTA AZUL 
Atribuição de um apoio à Associação de Pesca Desportiva Costa Azul, no valor de 250€ 
(duzentos e cinquenta euros), destinado a apoiar a deslocação do Mirense Juan Pato, 
atleta da referida associação, para participação no 52.º Campeonato do Mundo de 
Pesca em barco fundeado, a realizar em outubro de 2016, em Tivat – Montenegro. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 
ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE MIRA E A UNIVERSIDADE DE 
AVEIRO – SISTEMA DE VIDEO- MONITORIZAÇÃO 
Aprovação da minuta do acordo de colaboração, a celebrar entre o Município de Mira 
e a Universidade de Aveiro, tendo em vista o desenvolvimento de um sistema de 
video-monitorização costeira. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
REALIZAÇÃO DO 8.º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO – INTERRUPÇÃO RODOVIÁRIA 
Autorizada a interrupção rodoviária na Praia de Mira, no dia 10 de junho, entre as 
9h00 e as 14h00, para a realização do VIII Grande Prémio de Atletismo no Concelho de 
Mira. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
ALTERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA – MARCHAS POPULARES – PRAIA DE MIRA 
E MIRA 
Autorizada a interrupção rodoviária na Praia de Mira, entre as 19h30 do dia 17 de 
junho e as 02h00 do dia 18 de junho, e em Mira, entre as 19h30 do dia 25 de junho e 
as 02h00 do dia 26 de junho, tendo em vista a realização das Marchas Populares. 

(Aprovado por unanimidade) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 30 DE JANEIRO DE 2016 
 
PONTO ÚNICO: PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE MIRA. 

(Tomado conhecimento) 
 
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA – 19 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
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. 

(Tomado conhecimento) 
 
PONTO DOIS: APROVAÇÃO, AO ABRIGO DAS DISPOSIÇÕES CONJUGADAS PREVISTAS NAS ALÍNEAS J) 
DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º E CCC) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º DO ANEXO I DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE 
SETEMBRO, DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE 
MIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO. 

(Aprovado por unanimidade) 
Não participaram na votação os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, em cumprimento do 
disposto no n.º 6 do artigo 55.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 
disposto no artigo 69.º do Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 
4/2015, de 07 de janeiro 
 
PONTO TRÊS: APROVAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 3, DO ART.º 64.º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 31 
DE DEZEMBRO E D.L. N.º 253/2015, DE 30 DE DEZEMBRO, DE AUTORIZAÇÃO PARA 
PROSSEGUIR PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE 
TRABALHADOR TENDENTE AO PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PONTO QUATRO: APROVAÇÃO DA ISENÇÃO DE IMI À ASSOCIAÇÃO DA INCUBADORA 
DO BEIRA ATLÂNTICO PARQUE (AIBAP) (RETIFICAÇÃO), AO ABRIGO DO DISPOSTO NAS 
DISPOSIÇÕES CONJUGADAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 164.º E SEGUINTES E 174.º DO CÓDIGO DE 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 4/2015, DE 7 DE JANEIRO E NAS 
ALÍNEAS C) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º E CCC) DO ARTIGO 33.º E NO N.º 3 DO ARTIGO 35.º DO ANEXO I 
DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA SUA ATUAL REDAÇÃO. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PONTO CINCO: APROVAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA G), DO N.º 1, DO ART.º 25.º 
DO ANEXO I DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO, DO REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO. 

(Aprovado por maioria, com 5 abstenções, do Sr. Eng.º Calisto Coquim (PS), da Sr. Prof.ª Zélia 
Morais (PS), do Sr. João Nogueira (PS), do Sr. Carlos Nora (PS) e do Sr. Dr. Francisco Reigota, e 
os restantes votos a favor) 

 
Ausentou-se o Sr. Prof. Doutor Fernando Regateiro. 
 
PONTO SEIS: TOMADA DE CONHECIMENTO, NOS TERMOS DA ALÍNEA C), DO N.º 2, DO ART.º 
15.º DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO, NA ATUAL REDAÇÃO, DAS DECLARAÇÕES DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO – ANO 
DE 2015. 

(Tomado conhecimento) 
 
PONTO SETE: APROVAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA G), DO N.º 1, DO ART.º 25.º DO 
ANEXO I DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO, DA 3.ª ALTERAÇÃO AO 
REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PONTO OITO: APROVAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO N.º 1, DO ART.º 14.º, DO D.L. N.º 
307/2009, DE 23 DE OUTUBRO, NA REDAÇÃO QUE LHE CONFERE A LEI N.º 32/2012, DE 14 DE 
AGOSTO, DA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA NO CONCELHO DE 
MIRA. 

(Aprovado por maioria, com 1 abstenção, do Sr. Eng.º Calisto Coquim (PS), e os restantes 
votos a favor) 

 
PONTO NOVE: PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO – ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS – TOMADA DE CONHECIMENTO, NO ÂMBITO DA 
DELIBERAÇÃO TOMADA EM SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015. 

(Tomado conhecimento) 
 
PONTO DEZ: TOMADA DE CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE 
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE MIRA, REFERENTE AO ANO DE 2015, NOS TERMOS 
DA ALÍNEA H), DO ART.º 18.º, DA LEI N.º 147/99, DE 01 DE SETEMBRO. 

(Tomado conhecimento) 
 
PONTO ONZE: DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA ATIVIDADE 
DESENVOLVIDA PELO CLUBE DOMUS NOSTRA, BEM COMO DO PROJETO DE 
REMODELAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS. 

(Aprovado por unanimidade) 
Não participou na votação o Sr. Prof. Paulo Grego (PS), em cumprimento do disposto no n.º 6 do 
artigo 55.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no artigo 

69.º do Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 4/2015, de 07 de 
janeiro 
 
PONTO DOZE: DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA ATIVIDADE 
DESENVOLVIDA PELO TOURING CLUBE PRAIA DE MIRA, BEM COMO DO PROJETO DE 
REMODELAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PONTO TREZE: DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA ATIVIDADE 
DESENVOLVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ALA-ARRIBA, BEM COMO DO 
PROJETO DE REMODELAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS. 

(Aprovado por unanimidade) 
Não participou na votação o Sr. Carlos Nora (PS), em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 55.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no artigo 69.º do Novo 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 4/2015, de 07 de janeiro. 
 
PONTO CATORZE: DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA ATIVIDADE 
DESENVOLVIDA PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO SEIXO, BEM COMO 
DO PROJETO DE REMODELAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS. 

(Aprovado por unanimidade) 
Não participou na votação o Sr. Dr. Tiago Cruz, Presidente da Junta de Freguesia do Seixo, em 
cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 55.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com o disposto no artigo 69.º do Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo D.L. n.º 4/2015, de 07 de janeiro. 
 
PONTO QUINZE: TRANSAÇÃO JUDICIAL RELATIVA AO PROC.º N.º 307/12.4 – BECBR 
(EMPREITADA DE CORREÇÃO DO TRAÇADO E REPAVIMENTAÇÃO DA VARIANTE SUL – 
“CONTEC, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.”, EX-“CONSTRUÇÕES JÚLIO LOPES, 
S.A.”). 

(Aprovado por maioria, com 7 abstenções dos elementos do PS e os restantes votos a favor) 
 
PONTO DEZASSEIS: TRANSAÇÃO JUDICIAL RELATIVA AO PROC.º N.º 573/12.5 – BECBR 
(EMPREITADA DE CORREÇÃO DO TRAÇADO E REPAVIMENTAÇÃO DA VARIANTE SUL – 
“CONTEC, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.”, EX – “CONSTRUÇÕES JÚLIO LOPES, 
S.A.”). 

(Aprovado por maioria, com 7 abstenções dos elementos do PS e os restantes votos a favor) 
 
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 07 DE ABRIL DE 2016 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA (Art.º 53.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro): 
 
PONTO UM: TOMADA DE CONHECIMENTO DE SOLUÇÃO APONTADA NO ESTUDO 
PRÉVIO REFERENTE AO ALARGAMENTO DA ÁREA GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE 
MIRA NO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA RIA DE AVEIRO, AO ABRIGO 
DO DISPOSTO NA ALÍNEA CCC) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º E ALÍNEA P) DO N.º DO ARTIGO 25.º TODOS DO 
ANEXO I DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO. 
 
Interveio o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia que esclareceu que, no seguimento 
da proposta do Sr. Eng.º Calisto Coquim, o ponto ficaria com a seguinte redação: 
 
PONTO UM: TOMADA DE CONHECIMENTO E APROVAÇÃO DE SOLUÇÃO APONTADA 
NO ESTUDO PRÉVIO REFERENTE AO ALARGAMENTO DA ÁREA GEOGRÁFICA DO 
MUNICÍPIO DE MIRA NO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA RIA DE 
AVEIRO, COMO BASE ORIENTADORA E CRIAÇÃO DE COMISSÃO TÉCNICA DE 
ACOMPANHAMENTO ELEITA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, AO ABRIGO DO DISPOSTO NA 
ALÍNEA CCC) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º E ALÍNEA P) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º, TODOS DO ANEXO I, DA 
LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO. 

(Aprovado por maioria, com 12 votos a favor, do PSD e dos Presidentes das Juntas de 
Freguesia de Mira, Sr. Prof. Artur Fresco, e do Seixo, Sr. Dr. Tiago Cruz; 1 abstenção, do Sr. 
Eng.º Calisto Coquim (PS); e 9 votos contra, do MAR, do PS e do Sr. Dr. Francisco Reigota, 
Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira) 

 
PONTO DOIS: PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ÁGUAS DO CENTRO LITORAL, S.A., 
O MUNICÍPIO DE MIRA E O MUNICÍPIO DE CANTANHEDE – APROVAÇÃO DE MINUTA 
AO ABRIGO DO DISPOSTO NA ALÍNEA CCC) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º E ALÍNEA P) DO N.º 1 DO ARTIGO 
25.º TODOS DO ANEXO I DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO. 

(Aprovado por maioria, com 12 votos a favor, do PSD e dos Presidentes das Juntas de 
Freguesia de Mira, Sr. Prof. Artur Fresco, e do Seixo, Sr. Dr. Tiago Cruz; 5 votos contra, do 
MAR, do Sr. João Nogueira (PS), Sr. Carlos Nora (PS), e do Sr. Dr. Francisco Reigota Presidente 
da Junta de Freguesia da Praia de Mira; e 5 abstenções, dos restantes elementos do PS) 

 
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA – 29 DE ABRIL DE 2016 
 
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. 

(Tomado conhecimento) 
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PONTO DOIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO, NOS TERMOS DO PREVISTO NA ALÍNEA L), DO N.º 2, DO 
ART.º 25.º DO ANEXO I, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA REDAÇÃO DA LEI N.º 5-
A/2002, DE 11 DE JANEIRO, DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 
2015 E APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
PATRIMONIAIS DO ANO DE 2015 E A RESPETIVA AVALIAÇÃO. 

(Aprovado por maioria, com 8 abstenções do PS e os restantes votos a favor) 
 
PONTO TRÊS: APROVAÇÃO, NOS TERMOS PRECONIZADOS DA ALÍNEA A) DO N.º 1 DO ART.º 25.º 
DO ANEXO I DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, DA 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL E 1.ª 
REVISÃO ÀS GOP’S – ANO DE 2015. 

(Aprovado por maioria, com 8 abstenções do PS e os restantes votos a favor) 
 
PONTO QUATRO: TOMADA DE CONHECIMENTO DA LISTAGEM DAS ADJUDICAÇÕES 
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EFETUADAS AO ABRIGO AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, EM CUMPRIMENTO DA LEI 
N.º 8/2012, DE 21 DE JUNHO. 

(Tomado conhecimento) 
 
PONTO CINCO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA Q), DO N.º 1 DO ART.º 25.º 
DO ANEXO I, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO, SOBRE A 
DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL, SITA NO 
JARDIM PÚBLICO DE PORTOMAR. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PONTO SEIS: ELEIÇÃO DE UM AUTARCA DE FREGUESIA PARA VOGAL DO CONSELHO 
CINEGÉTICO MUNICIPAL DE MIRA, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO DECRETO-LEI N.º 
201/2005, DE 24 DE NOVEMBRO, EM ARTICULAÇÃO COM O DISPOSTO NA ALÍNEA MM), DO N.º 1, DO 
ART.º 33.º DO ANEXO I, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO. 
Vogal para o Conselho Cinegético Municipal de Mira: Sr. Prof. Artur Fresco, Presidente 
da Junta de Freguesia de Mira. 

(Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 13 votos a favor e 9 abstenções) 
 
PONTO SETE: APROVAÇÃO, NOS TERMOS PREVISTOS NA ALÍNEA G) DO N.º 1, DO ART.º 25.º DO 
ANEXO I, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO, DO REGULAMENTO DO 
COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MIRA. 

(Aprovado por maioria, com 7 abstenções do PS e os restantes votos a favor) 
 
PONTO OITO: NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 
INTEGRAR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO ESTUDO PRÉVIO REFERENTE AO 
ALARGAMENTO DA ÁREA GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE MIRA NO SISTEMA 
MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA RIA DE AVEIRO. 
Nomeados: o Sr. Prof. Artur Fresco, Presidente da Junta de Freguesia de Mira, o Sr. Dr. 
João Luís Pinho (PS), o Sr. Eng.º Rui Terrível (MAR) e o Sr. Gabriel Pinho, Presidente da 
Junta de Freguesia de Carapelhos. 
 
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA – 29 DE JUNHO DE 2016 
 
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. 

(Tomado conhecimento) 
 
PONTO DOIS: PROPOSTA DE EVENTUAL ADESÃO À ANAM – ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 
O assunto foi retirado para posterior deliberação. 
 
PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 75.º E 76.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 
DE SETEMBRO, DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 
RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE MIRA. 

(Tomado conhecimento) 
 
PONTO QUATRO: APROVAÇÃO, NOS TERMOS PREVISTOS NA ALÍNEA G) DO N.º 1, DO ART.º 25.º, 
DO ANEXO I, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO, DO REGULAMENTO 
DE TRÂNSITO. 

(Aprovado por maioria, com 3 abstenções, da Sr.ª Enf.ª Leonor Borralho (PS), do Sr. Dr. João 
Luís Pinho (PS) e do Sr. Prof. Doutor Fernando Regateiro (PS), e os restantes votos a favor) 

 
PONTO CINCO: NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 
INTEGRAR A COMISSÃO DE ANÁLISE DE CANDIDATURAS A LOTES UNIFAMILIARES – 
VIDEIRA NORTE. 
Nomeados como representantes da Assembleia Municipal para integrar a Comissão de 
análise de candidatura a lotes unifamiliares – Videira Norte: Sr. Eng.º Rui Terrível 
(MAR), Sr. Dr. João Luís Pinho (PS) e Sr. Pedro Nunes (PSD). 
 
PONTO SEIS: APROVAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA B) DO N.º 1 E ALÍNEA K), DO N.º 2, DO ARTIGO 
25.º, DO ANEXO I, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO, DA ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DA TAXA DEVIDA PELA MUDANÇA OU TRANSFERÊNCIA DE CAIXAS DE 
CONTADORES DE ÁGUA. 

(Aprovado por unanimidade) 

 
PONTO SETE: AUTORIZAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA J), EM ARTICULAÇÃO COM A ALÍNEA K) DO 
N.º 1 DO ART.º 25.º, DO ANEXO I, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, PARA CELEBRAÇÃO 
DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE MIRA E A JUNTA DE FREGUESIA DO SEIXO, 
PARA LIMPEZA DA ZONA INDUSTRIAL DE MIRA – PÓLO II E APROVAÇÃO DA RESPETIVA 
MINUTA. 

(Aprovado por unanimidade) 
Não participou na votação o Sr. Dr. Tiago Cruz, Presidente da Junta de Freguesia do Seixo, em 
cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 55.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com o disposto no artigo 69.º do Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro. 
 
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 19 DE JULHO DE 2016 
 
PONTO UM: DESAFETAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO 
MUNICIPAL PARA O DOMÍNIO PRIVADO – APROVAÇÃO FINAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO 
NA ALÍNEA CCC) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º E DA ALÍNEA Q) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º, AMBOS DO ANEXO 
I, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO. 

(Aprovado por unanimidade) 
 
PONTO DOIS: REDUÇÃO DO PAGAMENTO DEVIDO PELA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA E 
PUBLICIDADE, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º E DA ALÍNEA CCC) 
DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º, AMBOS DO ANEXO I, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL 
REDAÇÃO, CONJUGADOS COM O DISPOSTO NO ARTIGO 20.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, 
NA ATUAL REDAÇÃO, QUE POR SUA VEZ REMETE PARA A ALÍNEA D) DO N.º 2 DO ARTIGO 8.º DA LEI N.º 
53-E/2006 DE 29 DE DEZEMBRO. 

(Aprovado por maioria, com 1 abstenção, do Sr. Dr. Francisco Reigota, Presidente da Junta de 
Freguesia da Praia de Mira, e os restantes votos a favor) 

 
PONTO TRÊS: APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE ATRIBUIÇÃO DE REGALIAS 
SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MIRA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA K) 
DO N.º 2 DO ARTIGO 25.º, DO ANEXO I, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL 
REDAÇÃO. 

(Aprovado por unanimidade) 
Não participou na votação o Sr. Pedro Nunes (PSD), em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 
55.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no artigo 69.º do 
Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 
janeiro. 
 
PONTO QUATRO: PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO MUNICIPAL – APROVAÇÃO FINAL, 
NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA H) DO N.º 1 DO ARTIGO 25.º, DO ANEXO I, DA LEI N.º 75/2013, 
DE 12 DE SETEMBRO, NA ATUAL REDAÇÃO. 

(Aprovado por maioria, com 2 abstenções, do Sr. Carlos Nora (PS) e do Sr. Dr. Francisco 
Reigota, Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, e os restantes votos a favor) 


