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EDITAL N.º 41/2023 

 

 
 
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 08 de 

março de 2023, foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------

----- Alargamento do horário de funcionamento para o estabelecimento comercial “Serra e mar”, 

sito na Rua Padre Manuel Domingues, s/n 2 r/c esq., localidade e freguesia da Praia de Mira – 

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

----- Atribuição de locais fixos de venda ambulante de pescado, oriundo de arte xávega, na 

Praia de Mira – ano 2023 – Aprovado por unanimidade -----------------------------------------------------

----- Isenção de pagamento de taxas pela realização do 2.º torneio da Associação Desportiva 

de Mira (ADM) - 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 – Aprovado por unanimidade --------------------------------------

----- Isenção de pagamento de taxas pela realização do “V estágio de formação e treinos de 

avançados – Núcleo Karaté de Mira – Associação Desportiva de Mira” 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 – 

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

----- Ratificação - Assinatura do aditamento ao contrato de objetivos quantitativos da 4ª Edição 

do Gabinete de Inserção Profissional do Município de Mira, referente à prorrogação de 

funcionamento, no período compreendido de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, a tempo 

parcial – Aprovado por maioria -------------------------------------------------------------------------------------

----- Celebração de parceria entre o Município de Mira e a Escola Técnico Profissional de 

Cantanhede, no âmbito da realização de formação prática em contexto de trabalho – tomada 

de conhecimento – Tomado conhecimento ----------------------------------------------------------------------

----- Proposta de Apoio Económico para Subsistência – Processo N.º 37/2012 (Ação Social) – 
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Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Proposta de Apoio Económico para Subsistência a munícipe – Processo N.º 18/2022 (Ação 

Social) – Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------

----- Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2023 - Clube Náutico da Praia 

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

----- Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2023 – Juan Pato – Aprovado 

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

----- Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2023 - Associação Sócio 

Cultural da Valeirinha – Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------

----- Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – Paulo Paiva – Aprovado 

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

----- Ratificação - celebração de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com 

Associação Desportiva de Mira, para apoio ao 2º torneio ADM – Aprovado por unanimidade ----

----- MIRA À MESA – Aprovação de normas – Aprovado por unanimidade -----------------------------

----- Proposta de aprovação - legalização oficiosa de obras de construção de dois edifícios de 

habitação unifamiliar, de anexos de apoio e muros e concessão de autorização de utilização 

(Associado aos processos N.º 01/2013/160 e N.º 01/2014/3) – Aprovado por unanimidade -------

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

autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/1217 – Aprovado por unanimidade ---------------------

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

autorização de utilização - proc. n.º 01/2023/65 – Aprovado por unanimidade ------------------------

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

autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/1187 – Aprovado por unanimidade ---------------------

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

audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2018/202 – Aprovado por unanimidade ----------

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

audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2018/150 – Aprovado por unanimidade ----------

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

audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2020/617 – Aprovado por unanimidade ----------

----- Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de licenciamento, com 
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audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2020/742 – Aprovado por unanimidade ----------

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

audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2020/752 – Aprovado por unanimidade ----------

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

audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2020/565 – Aprovado por unanimidade ----------

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

audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2020/84 – 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, 10 de março de 2023   
 
 

 

 

 

O Presidente da Câmara 
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