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EDITAL N.º 57/2022 

 
 
------ RAUL JOSÉ REI SOARES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MIRA. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Faz Público que, em cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 56.º, do Anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na reunião ordinária do Executivo Camarário do dia 10 de 

agosto de 2022, foram tomadas as seguintes deliberações:------------------------------------------------ 

 ---- Aprovação de minuta - protocolo a celebrar com a Autoridade Tributária para a 

cobrança coerciva de tributos – Aprovado por unanimidade --------------------------------------------- 

 ----  Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 

de setembro, na atual redação) – não exercício do direito de reversão - lote nº 28, do 

núcleo B, da unidade X, da zona A, do Miroásis, freguesia da Praia de Mira, propriedade 

de Olavo Miguel Henriques Campos – Aprovado por unanimidade ------------------------------------ 

 ----- Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 

de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do direito de preferência 

no portal casa pronta – anúncio nº 110215/2022, de 13-07– Aprovado por unanimidade ------ 

 ----- Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 

de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do direito de preferência 

no portal casa pronta – anúncios nº 114729/2022, de 20-07– Aprovado por unanimidade ---- 

 ----- Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 

de setembro, na atual redação) – não exercício do direito de reversão - lote nº 19, do 

núcleo A, da unidade X, da zona A, do Miroásis, freguesia da Praia de Mira, propriedade 

de João Paulo da Fonte Gomes– Aprovado por unanimidade ------------------------------------------- 

 ----- Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 

de setembro, na atual redação) – não exercício do direito de reversão - lote nº 5, do núcleo 

B, da unidade X, da zona A, do Miroásis, freguesia da Praia de Mira, propriedade de 

Renato Luís Joaquim e Ana Paula Moreno Fernandes– Aprovado por unanimidade ------------ 
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 ----- Sorteio para atribuição de um lugar de venda ambulante “saco às costas” no domínio 

público marítimo do concelho de Mira realizada no dia 1 de julho de 2022 – ratificação de 

despacho – Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Homologação do resultado do sorteio para atribuição de um lugar de venda ambulante 

“saco às costas” – bola de berlim no domínio público marítimo do concelho de Mira – 

Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----- Celebração de contrato-promessa de compra e venda destinado ao alargamento do 

Cemitério Municipal de Mira – Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

 ----- Contrato-promessa de compra e venda de parcela de terreno, empreitada de 

regeneração urbana - Rua Óscar Moreira da Silva – Aprovado por unanimidade ----------------- 

 ----- Ratificação de prática de ato - nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 

de setembro, na atual redação - Instalação Provisória dos Comerciantes no Mercado 

Municipal da Praia de Mira – Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------- 

 ----- Homologação do resultado do concurso para atribuição de lugares de terrado na feira 

de Portomar – Setor alimentar – Aprovado por unanimidade -------------------------------------------- 

 -----  Constituição de Fundo de Maneio para a CPCJ - Aprovado por unanimidade--------------- 

 ----- Transferência para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) -

Projeto "Brigadas de Sapadores Florestais" - Componente fixa - Ano 2022 - Aprovado por 

unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----  Transferência para a CIM-RC – Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa 2022 - 

Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Empreitada de Regeneração Urbana do Centro de Mira – ratificação de despacho (nº. 3 do 

artº. 35º. do anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro) - Aprovado por unanimidade --------

------ Empreitada de reabilitação e modernização do Mercado da Praia de Mira – ratificação de 

despacho (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro - Aprovado por 

unanimidade------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---- Aquisição de serviços de confeção e fornecimento de refeições e lanches escolares para o 

ano letivo 2022/2023 - lote 4 (Acordo quadro para fornecimento de refeições escolares da 
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Central de Compras da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra) - ratificação do 

despacho de adjudicação e aprovação minuta de contrato - Aprovado por unanimidade -------- 

 ---- Proposta de Ratificação de Protocolo de Cooperação Institucional – “Programa Porta de 

Entrada” -  Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------------------- 

 ---- Proposta para Apoio Económico a Munícipe Carenciado para aquisição de óculos – Proc. 

N.º 29/2008 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 

 ----  Proposta para Apoio Económico para Subsistência a Munícipe Carenciada no âmbito do 

RAESD – Proc.º 28/2014 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------ 

 ---- Proposta de Apoio Económico para medicação a Munícipe Carenciada no âmbito do 

RAESD - Proc.º 30/2007 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------ 

 ---- Proposta de apoio económico para subsistência a munícipe carenciada com o processo 

11/2022 no âmbito do RAESD - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

 ---- Proposta de Apoio Económico no âmbito do RAESD – Processo N.º 1/2022 (Ação Social) 

----- Proposta para Apoio Económico no âmbito do RAESD a Munícipe carenciada com o 

processo n.º 21/2014 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------- 

 ----  XXIII Mostra Gastronómica da Região da Gândara – Programa do Concurso - Aprovado 

por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---- Aprovação de protocolo de parceria entre o Município de Mira, Agrupamento de Escolas 

de Mira e Unidade Paroquial de Apoio Social da Praia de Mira (UPAS), no âmbito da “cedência 

de utilização do salão polivalente/refeitório da Escola Básica da Praia de Mira, nas férias de 

verão 2022” – ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------ 

 ---- Retificação ao protocolo celebrado entre a Associação de Melhoramentos e Cultural de 

Carromeu e o Município de Mira no âmbito da realização das festas de São Tomé de Mira 

2022 - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – atletas da 

Associação Desportiva de Mira - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------- 

 ----- Atribuição de apoio extraordinário – Associação Desportiva de Mira – I Gala 

Patinagem - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------------ 



Mod.DAJ.028.01 pág. 4/5 
 

----- Aquisição de veículo anfíbio - concurso público com publicação de anúncio no Jornal 

Oficial da União Europeia - ratificação do despacho de adjudicação e aprovação minuta de 

contrato - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Ratificação de ato - alteração de circulação rodoviária (festas em honra do Santo Pipo) 

– corte de estrada - Cabeço de Mira - Aprovado por unanimidade ------------------------------------- 

----- Ratificação de ato - interrupção da circulação rodoviária - festas da Lagoa 2022 - 

Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Corte de estrada - prova desportiva “Grande Prémio de Ciclismo Seixo Mira” - inserido 

no programa festas em honra da Nossa Senhora do Carmo - Aprovado por unanimidade ----- 

----- Ratificação de ato - alteração de circulação rodoviária em Corticeiro de Baixo - festas 

de S. Bento 2022 - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------- 

----- Ratificação do ato - interrupção da circulação rodoviária e lançamento de fogo de 

artificio - festas de S. Tomé 2022 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------- 

----- Ratificação de ato – alteração de circulação rodoviária – corte estrada – festas em 

honra da Nossa Sra. do Carmo – Seixo 2022 - Aprovado por unanimidade ------------------------- 

----- Ratificação de ato - corte estrada – procissão das velas em honra de Nossa Senhora 

do Carmo - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------------------------- 

----- Ratificação de ato - alteração de circulação rodoviária - corte de estrada - “Festas de 

Santa Marinha” – Corujeira - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------- 

----- Atribuição de um subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Mira – ativação do PMEPCM - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

----- Benefícios fiscais - Imóvel inserido área de reabilitação urbana - Aprovado por 

unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística e 

emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/508 - Aprovado por unanimidade ---  

----- Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de licenciamento, com 

audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2021/162 - Aprovado por unanimidade ----- 

----- Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística -proc. n.º 

01/2021/627 - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------- 
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----- Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística e 

emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/173 - Aprovado por unanimidade -- 

------- Para constar e devidos efeitos, se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser 

afixados nos lugares de estilo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Paços do Município, 06 de setembro de 2022   
 

 

 

O Presidente da Câmara 
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