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EDITAL N.º 74 /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 14 de 

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

 ---- 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 – adjudicação do direito de arrendamento para fins não 

habitacionais do bar da Piscina Municipal de Mira – Aprovado por maioria ---------------------------- 

 ----  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 nºs 159323/2022, de 17-10, 162517/2022, de 19-10 e 

163517/2022, de 19-10 – Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------- 

 ----  Empreitada de reabilitação e reconversão de estrutura abandonada – Mercado de Mira - 

prorrogação do prazo de execução da empreitada - ratificação (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da 

Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro) – Aprovado por maioria ---------------------------------------------- 

 ----  Acordo de colaboração - projetos locais promotores de qualificações de nível B1/B2/B3 

entre CEARTE - Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património e Câmara 

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

 ----  Proposta para Atribuição de Tarifa Familiar de Água a Munícipe – Aprovado por 

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

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

da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/905 – 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. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Paços do Município, 11 de novembro de 2022 

 

O Presidente da Câmara 
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