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Estrutura hierarquizada 

Com cinco unidades flexíveis, sendo uma unidade coordenada por um dirigente intermédio de 3º grau, as quais 

assumem a designação de Divisão ou Unidade, nelas inseridas as subunidades orgânicas, assumindo a designação de 

secções, os serviços municipais organizam-se e decompõem-se da seguinte forma: 

 

Gabinetes operacionais  

Gabinete de Apoio ao Presidente; 

Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria; 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 02 

Secção de Recursos Humanos; 
Secção de Apoio aos Órgãos Municipais; 

Secção de Taxas, Expediente e Águas; 

Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento; 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 34 

Secção de Obras Municipais; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 39 
Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 52  

UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 57 
 
Secção de Obras Particulares e Loteamentos. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, QUALIDADE E AUDITORIA (GPEQA) 
Compete ao Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria – no âmbito da Gestão da Qualidade, 

a coordenação das atividades inerentes, designadamente:  

• Garantir a realização das atividades inerentes à Gestão da Qualidade; 

• Dinamizar o processo de revisão do Sistema de Gestão da Qualidade; 

• Elaborar e rever os procedimentos de trabalho, instruções de trabalho e respetivos documentos em 

articulação com os serviços, proceder à sua análise, submetendo-os a verificação e aprovação superior; 

• Coordenar e dinamizar as atividades de manutenção, extensão e melhoria do Sistema de Gestão da 

Qualidade; 

• Tratar os dados relativos ao SGQ e elaborar o seu balanço, por forma a propor ações de melhoria; 

• Dinamizar o processo de audição das necessidades e satisfação dos clientes, de forma global e sectorial 

mediante o tratamento e divulgação dos respetivos resultados; 

• Impulsionar o processo de avaliação dos fornecedores; 

• Propor e dinamizar a utilização de metodologias e de ferramentas da qualidade, adaptadas à 

especificidade de cada serviço; 

• Dinamizar o tratamento de não conformidades/reclamações de clientes e a tomada de ações corretivas 

que evitem a repetição de problemas e de ações preventivas, que por outro lado evitem a sua ocorrência; 

• Elaborar o Programa Anual de Auditorias Internas da Qualidade e implementar o mesmo, analisando os 

resultados das auditorias aos processos e propor ações corretivas e/ou de melhoria que entender 

adequadas, conforme as não conformidades e/ou oportunidades de melhoria detetadas; 

 

No período de 08 de abril a 12 de junho de 2017, no Gabinete da Qualidade, foram desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

 No âmbito do serviço de transportes: 

o Articulação de pedidos de transportes municipais: 

o Receção do pedido e encaminhamento do pedido para dar entrada no sistema de gestão 

documental respetivo (mydoc); 

o Análise do pedido e elaboração de informação, em articulação com o respetivo encarregado 

de transportes e submissão a despacho superior; 

o Elaboração do respetivo ofício de resposta e notificação ao requerente e registo dos pedidos 

nos mapas de cedência de transportes respetivos; 
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o Articulação dos serviços de transportes com o encarregado e respetivos motoristas. 

 

 

 

 

 

 

*por 

indisponibilidade de 

viatura e/ou 

motorista 

 

Comparativamente ao último relatório registou-se um aumento de pedidos, quer por parte de algumas 

associações, quer por parte do Agrupamento de Escolas de Mira. 

 

o Procedimentos de aluguer: 

o Análise, articulação, pedidos de orçamento e elaboração de informações de carência para 

aluguer de transportes – 06 procedimentos de aluguer; 

 

 No âmbito do gabinete da qualidade: 

o Articulação e reunião de trabalho com os respetivos serviços, no sentido de proceder à revisão e 

atualização de procedimentos; 

o Disponibilização de conteúdos (documentos e procedimentos) no Mynet – Meu espaço; 

o Articulação e realização de reunião de acompanhamento, realizada no dia 03 de maio findo, na qual 

estiveram presentes os serviços inseridos no SGQ e a Gestão de Topo; 

o Elaboração da ata da reunião realizada em 03-05-2017; 

o Reunião com auditores internos, articulação e colaboração na realização de auditorias internas, de 

conformidade com o programa de auditorias pré-definido; 

o Reunião com os diversos serviços no sentido de dar resposta aos relatórios de auditoria efetuados. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

À Divisão Administrativa e Financeira (DAF) cabe submeter a despacho do Presidente da Câmara ou do 

Vereador com competência delegada, devidamente instruídos e informados, os assuntos que dependam da 

sua resolução e em matérias compreendidas na respetiva unidade orgânica, com propostas de despachos, 

devidamente fundamentadas; efetuar atendimento aos utentes sobre matérias afetas a esta Divisão; assegurar 

o cumprimento/controlo de execução do Plano Plurianual de Investimentos e orçamento da divisão; garantir o  

Pedidos de transportes Municipais 

Período N.º de pedidos Indeferidos 

10-09-2016 a 17-11-

2016 

52 9* 

18-11-2016 a 13-02-

2017 

73 4* 

14-02-2017 a 07-04-

2017 

57 4* 

08-04-2017 a 12-06-

2017 

68 16* 
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cumprimento das normas de higiene e segurança dos trabalhadores sob a sua dependência; supervisionar a 

organização dos serviços de limpeza dos edifícios da autarquia e o respetivo pessoal afeto àquelas funções; 

exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidos por lei, norma, 

regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior relativos à unidade orgânica que chefia (cfr. n.º 

1 do artigo 15.º do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do Município de Mira). 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA E JURÍDICA 

No âmbito das suas competências na área jurídica, como habitualmente, foram desenvolvidas, 

designadamente, as atividades que a seguir enunciamos. 

o Emissão de pareceres técnico-jurídicos das mais variadas matérias submetidas à sua apreciação; 

o Elaboração de propostas de reunião de Câmara acerca dos mais variados assuntos destinadas a ser 

submetidas à sua apreciação; 

o Carregamento e verificação de informação colocada no site da Autarquia. 

o Prestação de apoio técnico-jurídico às diversas unidades orgânicas do Município, em que destacamos 

por exemplo o trabalho desenvolvido em conjunto com a DOM e DECD no âmbito da definição de 

procedimentos de contratação pública de serviços de pessoal para o parque de campismo e 

contratação do serviço de fornecimento de refeições e lanches escolares para o ano letivo 

2017/2018, ao abrigo do acordo quadro da CIM-RC. 

o Nos serviços da DAF sublinhamos o trabalho desenvolvido em conjunto com a Secção de taxas, 

expediente e aguas, em especial na conclusão do “projeto” de levantamento de todos os terrados da 

Feira de Portomar, lançamento de hastas públicas para atribuição dos terrados vagos, carregamento 

da informação na aplicação informática de gestão de feiras, visando posteriormente o envio aos 

feirantes de fatura com referência multibanco, melhorando substancialmente a qualidade do serviço 

prestado, bem como do lançamento da Hasta Pública para atribuição de espaços Publicitários e a 

preparação da atribuição de espaços para as Festas de São Tomé 2017. 

o O Apoio prestado à STEA no âmbito de eventos, divertimentos públicos e manifestações desportivas;  

o Destaca-se ainda no contexto de melhoria continua o decorrer das obras de remodelação do 

backoffice da Secção de Taxas, no edifício dos Paços do Concelho, que permitirão uma ampliação do 

espaço de trabalho e ainda de atendimento possibilitando a instalação do tão desejado Balcão de 

atendimento assistido e cuja formação dos trabalhadores, ministrada pela AMA vai ter inicio em breve 

o Mais, dentro dos serviços da Divisão Administrativa e Financeira é de realçar alguns trabalhos 

desenvolvidos pelos Recursos Humanos em conjunto com a DAF tais como a caracterização dos 

postos de trabalho existentes no Mapa de Pessoal, das atribuições, competências e funções, 

prestação de informação à DGAL relativa a vencimentos e avaliação-RIVA, elaboração de pedidos de 

parecer a entidades externas, elaboração de procedimento de recrutamento de trabalhadores entre 

outros trabalhos. 

o Tratamento e envio aos diversos interessados de legislação pertinente. 
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o Análise e tratamento de exposições e reclamações de diversos assuntos; 

o Encaminhamento do expediente; 

o Prestação de apoio jurídico ao contencioso do Município; 

o Atendimento ao público; 

o Preparação e elaboração de ofícios de resposta a diversas entidades; 

o Prestação de apoio jurídico nos procedimentos de aquisição de bens e serviços e participação em júris 

de procedimentos. 

o Elaboração de ofícios e prestação de informação a diversas entidades, designadamente, Agrupamento 

de Escolas de Mira, IMT, ASAE e Autoridade Tributária; 

o Elaboração de atas 

o Apoio a Comissões municipais 

Das atividades desenvolvidas evidencia-se, entre outras, o tratamento de processos de pedidos de 

indemnização resultantes da responsabilidade civil extracontratual do município, designadamente, por danos 

materiais em veículos. A responsabilidade aqui referida integra-se no âmbito da responsabilidade civil 

extracontratual, isto é, a obrigação que recai sobre uma entidade envolvida em atividade de natureza pública 

que tiver causado prejuízos aos particulares (fora do contexto de uma relação contratual, evidentemente). 

É de realçar, igualmente a preparação de editais e ainda de regras para atribuição por concurso público, na 

modalidade de hasta pública. 

Temos ainda vindo a dar continuidade ao trabalho de implementação e desenvolvimento do My Net e MY Doc de 

harmonização de procedimentos internos e a articulação com a fase final do arquivo em suporte digital e 

suporte de papel, prosseguindo a eliminação de documentos no arquivo municipal, com o apoio inestimável do 

Arquivo Distrital de Aveiro. 

No que respeita à análise e tratamento de reclamações atendendo que no período compreendido desde o início 

do ano até à presente data foi apresentada uma reclamação no balcão de atendimento relativa a denúncia do 

contrato de fornecimento de água e ao respetivo levantamento do contador e cujo problema foi resolvido. 

Finalmente, relativamente ao contencioso informamos o ponto da situação dos processos judiciais pendentes. 
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PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM JUNHO DE 2017 

N.º E TIPO DE 

PROCESSO 
AUTOR/REQUERENTE RÉU/ REQUERIDO OBJETO/ CAUSA DE PEDIR 

PROBABILIDADE DE 

RESULTADO 

990/06.0 BECBR 

– Ação Adm. 

Especial 

Glória Rodrigues - 

Funcionária 

Município de 

Mira 

Nulidade de deliberações 

de Câmara 
Remoto * 

394/11.2 BECBR 

– Ação 

Administrativa 

Comum 

Ana Elvira Poiares 

Maduro e outros 

Município de 

Mira 

Pedido de indemnização 

por responsabilidade civil 

extracontratual - 

1.200.000€ 

Remoto * 

307/12.4BECBR - 

Ação 

Administrativa 

Comum 

Construções Júlio 

Lopes, SA 

Município de 

Mira 

Empreitada de correção 

do traçado e 

repavimentação da 

Variante Sul - 

Indemnização 

368.493,88€ 

Transação * 

573/12.5BECBR - 

Ação 

Administrativa 

Comum 

Construções Júlio 

Lopes, SA 

Município de 

Mira 

Empreitada de Correção 

do traçado e 

repavimentação da 

Variante Sul - 

Indemnização 

409.994,94€ 

Transação  

9/14.7BECBR – 

Ação 

Administrativa 

Especial 

Sindicatos de 

Trabalhadores da 

Administração Local 

Município de 

Mira 

Horário de Trabalho dos 

trabalhadores 
Possível * 

241/13.0TBMIR - 

Execução 
Município de Mira 

Elisabete da 

Costa Borges 

Execução da quantia 

(41.983,86) 

Remoto por 

falta de bens 

da executada* 

132/17.6BECBR 

Ação 

Administrativa 

Comum 

Carlos Alberto 

Machado de Sousa e 

esposa 

Município de 

Mira  

Ação de Responsabilidade 

Civil por factos ilícitos 
Remoto 

Proc. 

304/15.8BECBR 

Ac. Administrativa 

Especial 

Mª Madalena Requixa 
Município de 

Mira 

Nulidade de despacho de 

alvará de obras 

Remoto ** 

Aguarda 

despacho 

saneador 
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTRAORDENAÇÃO PENDENTES EM JANEIRO DE 2017 

N.º E TIPO DE PROCESSO AUTORIDADE ARGUIDO/REQUERIDO OBJETO  

41/10 – Processo 

Administrativo 

Ministério 

Público 

Município de Mira Denúncia dos vereadores da 

oposição PSD 

* 

19/2012 – Processo 

Administrativo 

Ministério 

Público – TAF 

Coimbra 

Município de Mira Denúncia da Comissão 

Politica do PSD Mira 

* 

NUICO/000781/12.9EAC

BR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil do Cabeço * 

NUICO/001789/12.0EAC

BR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil de Portomar * 

NUICO/001435/13.0EAC

BR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil de Mira – 

Jardim do Visconde 

* 

NUICO/001367/13.6EAC

BR 

ASAE Município de Mira Parque de Campismo 

Municipal de Mira 

* 

NUICO 

001415/13.0BECBR 

ASAE Município de Mira Parque infantil Corujeira *

* 

NUICO 

000084/15.7EACBR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil Colmeal *

* 

AUTO 272791229 ANSR Município de Mira Matrículas de máquinas 

novas 

*

* 

Proc. CO/000164/14 IGAMAOT Município de Mira Óleos alimentares *

* 

Proc. 109/2016DSAJAL CCDR Município de Mira Campo de Tiro  

*Processos transitados do executivo anterior 

**Processos iniciados no atual mandato 

EXECUÇÕES FISCAIS 

No período de 04 a 31 de maio de 2017, foi assegurada a tramitação dos processos de execução fiscal, tendo 

sido enviados os respetivos ofícios no prazo estabelecido, assim como o arquivo das respetivas certidões de 

divida, bem como elaborada mensalmente a relação para corte. 

Assim sendo, no período acima referido foram instauradas as seguintes execuções fiscais: 

Execuções fiscais 

Período Nº de processos instaurados Importância instaurada Importância cobrada 

04-05-2017 217 1.569,76€ 1.039,91€ 

31-05-2017  237 1.626,10€ 1.185,60€ 

 454 3.195,86€ 2.225,51€ 

No âmbito das contra ordenações, não foi instaurado qualquer processo 
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INFORMÁTICA 

 No âmbito da Administração de Sistemas, nos meses de fevereiro e março de 2017, foram desenvolvidas 

as seguintes atividades: 

o Administração dos sistemas informáticos do Município de Mira, procedendo às necessárias 

configurações e resolução dos problemas ocorridos. 

o Atualização de configuração dos sistemas operativos servidor instalados no Município; 

o Monitorização de backups; 

o Configuração de Ativos. 

o Instalação e configuração de backups remotos; 

o Gestão de contas de utilizadores e de privilégios de acesso a dados e aplicações, de harmonia com as 

“Normas de Segurança e Funcionamento dos Sistemas de Informação do Município de Mira” (art. 6.3 

e 7.10). 

o Integração de novos computadores no domínio do Município de Mira; 

o Manutenção do sistema operativo, antivírus, programas de proteção contra spyware e adware, e 

demais programas essenciais ao regular funcionamento dos computadores afetos aos funcionários da 

Câmara Municipal de Mira; 

o Manutenção do servidor de comunicações baseado em IP, permitindo desta forma o normal 

funcionamento do circuito interno de telecomunicações; 

o Trabalhos de migração de serviço de correio eletrónico; 

o Configuração de contas Outlook e contas de email em dispositivos móveis com os novos dados. 

 

 A nível de Desenvolvimento e Suporte Aplicacional foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

o Apoio no balcão de atendimento; 

o Criação de contas na plataforma Arquivo; 

o Reprogramação da plataforma Arquivo e site do Parque de Campismo Municipal, necessária após 

migração de serviço de correio eletrónico; 

o Formação em local de trabalho da aplicação MyDoc; 

o Atualização de informação de informação no Portal do Município, nomeadamente: publicação de 

notícias e destaques; ementas escolares; regulamentos; atas;  

o Atualização de informação na plataforma MyNet e Serviços Online; 

o Criação e disponibilização de formulários, protocolos e regulamentos no MyNet; 
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 No âmbito da Gestão e Manutenção dos Sistemas Informáticos foram desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

o Instalação e atualização de diverso software; 

o Instalação e atualização de aplicações de gestão autárquica; 

o Pesquisa de material informático para reparação de equipamento com avaria e elaboração de algumas 

informações de carência; 

o Gestão de consumíveis na Câmara Municipal de Mira e elaboração de informações de carência; 

o Reparação de Computadores; 

o Configuração de novos computadores; 

o Elaboração de processos de reparação de equipamentos avariados abrangidos pela garantia ou por 

contratos de assistência técnica; 

o Procedimentos referentes ao pagamento de água / saneamento por multibanco, débito direto, CTT; 

o Procedimentos referentes às citações de processos de execução fiscal, disponibilizando referência por 

multibanco, débito direto, CTT; 

o Procedimentos referentes ao pagamento de refeições escolares, disponibilizando referências por 

multibanco e envio de fatura eletrónica; 

o Pedidos de assistência técnica a equipamentos de impressão; 

• Assistência técnica diversa aos equipamentos e utilizadores afetos: ao Edifício dos Paços do 

Concelho; à Piscina Municipal; ao Posto de Turismo/Museu Etnográfico; aos Julgados de paz; e 

aos serviços do Município a funcionar no Mira Center. 

 Em matéria de gestão de conteúdos no âmbito da Certificação para a Qualidade foram realizadas as 

seguintes operações: 

o Restruturação e disponibilização de documentos/procedimentos na Intranet/Internet na pasta 

Modelos; 

o Digitalização e disponibilização de Planos de Ação e Objetivos dos serviços no MyNet; 

 

 Foi ainda prestada assistência técnica a Escolas e Jardins de Infância. 

 

ARQUIVO ADMINISTRATIVO 
O Arquivo é responsável pela conservação e organização dos seus documentos, devendo, portanto, ser 

considerado local privilegiado de conservação da memória, com o objetivo de servir os serviços do Município e 

a população em geral.  

Conservar, conhecer, preservar e divulgar são tarefas importantes. 
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Ao longo do tempo, os serviços do Arquivo Municipal continuam com a elaboração de um conjunto de 

operações e procedimentos técnicos que visam uma constante melhoria das tarefas. 

• Prossegue-se a avaliação dos documentos verificando prazos de conservação ou eliminação (elaborado 

de acordo com a legislação em vigor); 

• Prossegue o levantamento da documentação histórica no arquivo administrativo e a sua higienização. 

• Iniciou-se a digitalização dos Alvarás de concessão do terreno. Esta etapa é indispensável para um melhor 

funcionamento da aplicação de Gestão do Cemitério Municipal, de forma a prestar informação mais 

célere ao munícipe.  

• Está concluída a restruturação do Arquivo Definitivo Administrativo após a transferência do Arquivo da 

DAF vindo do Município (conforme fotos anexo); 

• Está concluída a leitura dos Livros de Atas da Câmara nas datas extremas 1905-1990, na obtenção de 

informações sobre o Cemitério (concessão de sepulturas perpétuas e jazigos) e lançamento dos dados 

em tabela Excel;   

• Está concluído o levantamento do Cemitério Municipal (foto de registo) 

Outras tarefas atribuídas ao pessoal de arquivo: limpezas e vigilância na zona de depósito e armazenamento 

dos arquivos (administrativo, histórico, notariado e obras). Controlo das pragas e infeções e o controlo 

ambiental.  

• Assegura a limpeza dos depósitos e a vigilância e controlo de pragas; 

• Providencia a sensibilização dos superiores para evitar situações de risco desta natureza; 

Na zona de depósito/armazenamento de documentação administrativa definitiva, o acondicionamento da 

documentação foi examinado nas pastas para evitar pragas e humidades. No que respeita ao controlo 

ambiental: verifica os valores de temperatura e humidade pois o prédio beneficia de muitas infiltrações e não 

existe ventilação adequada. 
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Concluída a restruturação no Arquivo Municipal  

Fotos: 1 a 4 - Espaço onde se encontra o Arquivo 

da DAF, DOM, DPCPOA e DECD. 
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Preservação e Divulgação 

 

Conservar  Conhecer (estudos prévios) 

 

 

 

 

Recolha de dados da documentação que se encontra solta e em maços 

depositada nos arquivos (notariado, administrativo e histórico). 

 

 

- Seleção para obter registo: eliminação ou conservação; 

- Verificar o seu valor: administrativo ou histórico; 

- Documento a conservar: elaborar análise profunda do documento; 

- Caso a não existência de processo é atribuído classificação e elaborar processo 

 

 

• Iniciou-se o estudo de um conjunto de documentos, que se encontravam soltos e outros que ainda se 

encontravam em maços de papel com corda depósitos (conforme fotos em anexo). 

• Está a ser feita uma triagem/seleção da documentação: qualquer que seja a sua data, a sua forma, o seu 

suporte material, elaborados ou recebidos e verifica-se o seu valor (administrativo ou histórico).  

• Organiza-se por temas. Segue para a sala de higienização. Dela é retirado clips, agrafos ou outros, que 

prejudiquem o seu armazenamento. 

• Coloca-se em capilhas (previamente elaboradas) para conservar os documentos em boas condições; 

• Caso os documentos a quem não tenha sido atribuído classificação, são analisados, classificados e cria-

se processo.  

Após as etapas acima referenciadas, os documentos são encaminhados para o local previamente definido 

(administrativo, notariado, obras ou histórico) para indexar/ incorporar de forma coerente. 

Neste estudo, foram objetos de análise os documentos: escrituras, protocolos, boletins de óbito, atas de 

reuniões, artigos publicados em jornais, desafetação de terrenos, escrituras, espólio histórico (documentos 

relacionados com escolas, datas extremas 1900-1940), processos de doentes, processos de emigração, 

processos de obras, correspondência recebida e expedida, documentação militar, entre outros.  

O bom funcionamento dos arquivos, o tratamento da sua documentação, a organização da informação (saber 

como aceder-lhe, compreendê-la e saber usá-la) é muito importante para a autarquia, pois presta um serviço de 

qualidade quando solicitado, seja pelos serviços do Município seja pelos munícipes.  

Responder às necessidades de informação dos utilizadores é a função primordial da Autarquia. É com 

satisfação que é disponibilizada para consulta a investigadores, historiadores, estudantes ou munícipes 

ocasionais a documentação do Arquivo Municipal de Mira. 



  

Página | 13 

 

Estudo de documentos soltos e em maços de papel com corda 

Documentos antes da seleção e higienização 

 

 

 

 

 

Documentos selecionados e higienizados 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Nesta subunidade orgânica, no período de 12 de abril até 12 de junho de 2017, foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

• Atendimento ao público/trabalhadores; 

• Arquivo de documentação nos respetivos processos; 
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• Inserção de ausências, bem como informação nas participações de faltas por conta de férias, entre 

outras no SGP 

• Envio mensal, após processamento de vencimentos, das diversas relações contributivas designadamente 

para a Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, Sindicatos, ADSE, Seguros; 

• Processamento de Vencimentos, impressão de diversas listagens e emissão de 415 Recibos de 

vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores; 

• Processamento mensal de comparticipações da ADSE, 133 recibos (81 recibos em abril + 52 recibos em 

maio) 

• Registo de documentação (faltas, férias e certificados de incapacidade entre outros) na aplicação My Doc 

(166); 

 

 ADSE 

o Envio documentação via ADSE direta para renovação de direitos de cônjuge e emissão de novo cartão 

da ADSE (1) 

o Pedido de emissão 2ª via de cartão de Beneficiário Titular (1) 

o Recebidos 10 cartões da ADSE, efetuada a respetiva alteração de dados na aplicação de pessoal, 

entrega aos trabalhadores e arquivo no processo individual 

o Pedido de submissão à Junta médica da ADSE (4)  

o Notificação de trabalhadores para comparência na Junta médica da ADSE (4) 

o Elaboração de tabelas com emails dos beneficiários titulares para envio em ficheiro Excel para ADSE 

(2) 

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 a 

afetar à DPCPOA - Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e de 1 (um) um posto de 

trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico, na área de atividade de Assistente administrativo a 

afetar à DAF/Secção Contabilidade, Património e Aprovisionamento:  

o Elaboração de contratos de trabalho por tempo indeterminado (2);  

 

o Elaboração de aviso de celebração de contratos de trabalho para publicação no DR (1) 

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de 5 (cinco) postos de 

trabalho da carreira e categoria de Assistente operacional, na área de atividade de Sapador Florestal:  

o Elaboração de despacho de abertura do procedimento concursal; 

o Elaboração de Aviso de abertura para publicação no DR e elaboração de ata n.º 1. 

 CGA:  
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o Envio de documentação para a CGA para instrução de Pensão de sobrevivência (1) 

o Notificação ao trabalhador do valor previsível da pensão a atribuir pela CGA (1)  

o Instrução de pedido de Pensão (1) 

 Mobilidade:  

o Elaboração de Notificações para o município de origem do trabalhador e para o próprio (2)  

 

 PEPAL: 

o Elaboração tabela com informações relativas aos estagiários PEPAL (7) e fornecimento de dados a 

empresa de consultadoria (1) 

 Despachos e outros: 

o Elaboração de despacho de renovação de comissão de serviço de dirigente de 2º grau (1) 

o Elaboração despacho sobre coordenação funcional (1) 

o Elaboração de Circular sobre Faltas por conta do período de férias (1) e Circular a solicitar emails dos 

Beneficiários Titulares da ADSE (1) e respetiva divulgação pelo colaborador 

o Elaboração de tabela com caraterização dos postos de trabalho existentes no mapa de pessoal com 

atribuições/competências /funções (1) 

o Elaboração de Despacho e Edital sobre Tolerância ponto – visita Papal 

 INFORMAÇÕES: 

o Elaboração de informações sobre: Provas de avaliação - Estatuto trabalhador estudante (1); 

o Férias Trabalhador estudante (1) 

o  

 DECLARAÇÕES: 

o Declarações sobre escalão de abono de família (9)  

o Declarações de vínculo (2)  

o Declaração para escola/creche – férias (1)  

 Envio para publicação no Diário da Republica de avisos:  

o Para publicação do aviso de celebração de contratos de trabalho funções públicas por tempo 

indeterminado (1);  

o De renovação de comissão de serviço de cargo de direção de intermédia de 2º grau (1)  

o De desligação do serviço por motivo de aposentação (1) 

 RIVA _ Recolha de Informação sobre Vencimentos e Avaliação 

o Elaboração de despacho relativo a recolha de informações sobre vencimentos – Riva 

o Preenchimento de inquérito – RIVA e envio para a DGAL 
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 RAF _ Relatório de Formação Profissional referente ao ano de 2016 

o Preenchimento de inquérito e envio para o INA 
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APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

Quanto à Secção de Apoio aos Órgãos Municipais (SAOM) dos serviços efetuados entre 01 de abril e 31 de 

maio de 2017, salientamos o apoio técnico-administrativo prestado aos órgãos autárquicos, Câmara Municipal 

e Assembleia Municipal: 

 Secretariado da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 28 de abril e da sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal de 17 de maio, elaboração da ata, respetiva minuta, edital das deliberações e 

tratamento do respetivo expediente; 

 Secretariado das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 13 e de 24 de abril, de 11 e de 30 de maio, 

elaboração das atas, minutas, editais das deliberações e tratamento do respetivo expediente; 

 Organização da documentação e expediente relativo às referidas reuniões/sessões, tratamento e arquivo, 

nomeadamente: 

o Elaboração de agendas das reuniões de Câmara e de ordens de trabalho das sessões da Assembleia 

Municipal e envio para o serviço de informática para proceder à respetiva publicitação no site do 

Município; 

o Envio das agendas das reuniões de Câmara e respetiva documentação para os Senhores Vereadores 

através da plataforma “Arquivo”; 

o Envio das convocatórias, ordens de trabalho das sessões da Assembleia Municipal e respetiva 

documentação para os Membros da Assembleia; 

o Tratamento adequado das propostas das reuniões de Câmara e respetiva documentação anexa, 

designadamente, recolha de assinaturas, cabimentação orçamental, digitalização e demais 

procedimentos informáticos, com vista ao carregamento na plataforma “Arquivo” e respetivo 

tratamento no “MyDoc”; 

o Publicitação dos editais das deliberações na página do Município de Mira e envio dos mesmos para os 

jornais: ”Gandarez” e “Voz de Mira”; 

o Inserção, após aprovação, das atas das reuniões da Câmara Municipal e sessões da Assembleia, no” 

BackOffice Intranet”, com vista à sua disponibilização na Intranet e no site do Município; 

o Envio das deliberações tomadas em cada reunião de Câmara, bem como dos extratos das respetivas 

atas, após a sua aprovação, para os diferentes serviços e divisões; 

o Emissão de certidões das deliberações dos Órgãos Municipais. 

 

 Deliberações das reuniões da Câmara Municipal 

Na reunião ordinária de 13 de abril, foram apresentadas 14 propostas, das quais 5 na Divisão Administrativa e 

Financeira, 5 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, 1 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 

Ordenamento e Ambiente e 3 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 
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Na reunião ordinária de 24 de abril foram apresentadas 7 propostas, das quais 3 na Divisão Administrativa e 

Financeira, 2 na Divisão de Obras Municipais, 1 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e 

Ambiente e 1 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Página | 19 

 

 

Na reunião ordinária de 11 de maio foram apresentadas 20 propostas, das quais 4 na Divisão Administrativa e 

Financeira, 8 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, 5 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 

Ordenamento e Ambiente e 3 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 

 

 
 

 

 

Na reunião extraordinária de 30 de maio foram apresentadas 19 propostas, das quais 2 na Divisão 

Administrativa e Financeira, 4 na Divisão de Obras Municipais, 2 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, 

10 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 1 na Unidade de Gestão Urbanística, 

designadamente: 
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 Ainda no âmbito do apoio aos órgãos autárquicos:  

o Coordenação do relatório de atividades municipais a submeter à Assembleia Municipal; 

o Acompanhamento e coordenação dos procedimentos administrativos inerentes à elaboração e 

aprovação de protocolos, de acordo com o procedimento em vigor. 

 

 Em matéria de contratos públicos: 

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Cultimira – Plantas, Ldª..” de arrendamento para 

fim não habitacional do prédio urbano, situado no Seixo, designado por parcela C, classificada como 

“Espaço de salvaguarda Estrita”, destinada à instalação de viveiros de plantas ornamentais de exterior 

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “RH Portugal - Consultores em Investimentos 

Humanos, Lda” de Serviços de Pessoal para o Parque Municipal de Campismo da Praia de Mira 2017-

2018 

o Elaboração e outorga do contrato com “Carla Cristina Marques Rumor” de prestação de serviços na 

modalidade de avença na área de assessoria jurídica 

o Acordo de revogação de contrato de “Empreitada de execução das novas instalações da Casa da 

Criança de Mira”, celebrado entre o Município de Mira e a empresa “Encobarra – Engenharia, S.A.”,  

o Elaboração e outorga do contrato com “Lurdes da Conceição Bento Ferreiro” de prestação de serviços 

na modalidade de avença, na área de psicologia  

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Global Person, Ldª.”, de requalificação de jardim do 

Bairro Norte 

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Construções Vieira Mendes, Lda”., de reparação da 

rede viária do Concelho 

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Bdux Consulting, Lda”., de aquisição de serviços 

externos de assessoria financeira à Câmara Municipal de Mira 
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SECÇÃO DE TAXAS, EXPEDIENTE E ÁGUAS (STEA) 

No que se refere à área das Taxas, Expediente e Água, apresentamos os valores arrecadados nas diversas 

áreas de atuação. 

Durante o período de 1 de abril de 2017 a 31 de maio de 2017 foram emitidas diversas guias de receita 

cobradas pela STEA, conforme gráfico seguinte: 

 

Total de valores cobrados entre o dia 1 de abril e 31 de maio de 2017 

 
 

Guias emitidas entre o dia 1 de abril e 31 de maio de 2017 
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No que se refere à área de Expediente, no período correspondente entre o período de o dia 1 de abril de 2017 

e 31 de maio de 2017, apresenta os movimentos abaixo indicados de documentos, sendo os gráficos 

seguintes de distribuição de documentos por órgãos destinatários, bem como da correspondência enviada para 

o exterior. 

Distribuição de um total de 3556 documentos por órgãos destinatários 

01 de abril de 2017 a 31 de maio de 2017 
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SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO1 

 
1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

Dá-nos informação acerca das taxas de execução dos documentos previsionais: Taxa de Execução do 

Orçamento da Receita/ Taxa de Execução do Orçamento da Despesa; Taxa de Execução do Plano Plurianual de 

Investimentos; Taxa de Execução das Atividades Mais Relevantes). A taxa de execução é dada pelo quociente 

entre o montante cobrado líquido/ orçado (receita) ou pago/orçado (despesa; PPI; AMR). Análise Estrutural 

Receita/Despesa. 

 

 

1.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

 

A taxa de execução global do Orçamento da Despesa é de 29,56% sendo que a da despesa corrente atingiu 

uma execução de 33,53% e a despesa de capital cifrou-se em 18,47%. 

 

Quadro n.º 1 – Execução Orçamental Despesa - MAIO 2017 

DESPESA PREVISTA EXECUTADA
TX EXECUÇÃO 

%

Despesa Corrente 9 839 568,56 € 3 299 491,47 € 33,53%

Despesa Capital 3 529 832,00 € 652 046,58 € 18,47%

DESPESA GLOBAL 13 369 400,56 € 3 951 538,05 € 29,56%
 

 

Gráfico n.º 1 – Execução Orçamental da Despesa - MAIO 20172017 

 
 

 

 

                                                 
1 Informação prevista na alínea c) do n.º 2 do Art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro (na sua 
redação atual) e efetuada de acordo com os registos contabilísticos e execução orçamental a 31.03.2017. 
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Em termos homólogos, até ao final de Maio de 2017, há um aumento da despesa paga em 211.034,45€. 

Quadro n.º 2 – Despesa Executada - MAIO 2017 vs MAIO 2016 

DESPESA PAGA 2016 - MAIO 2017 - MAIO VARIAÇÃO

Despesa Corrente 3 425 286,97 € 3 299 491,47 € -125 795,50 €

Despesa Capital 315 216,63 € 652 046,58 € 336 829,95 €

DESPESA GLOBAL 3 740 503,60 € 3 951 538,05 € 211 034,45 €
 

TAXA DE EXCUÇÃO 2016 - MAIO 2017 - MAIO VARIAÇÃO

Despesa Corrente 34,36% 33,53% -0,82%

Despesa Capital 10,44% 18,47% 8,03%

DESPESA GLOBAL 28,80% 29,56% 0,76%
 

 

ANÁLISE ESTRUTURAL DA DESPESA 

 

Quadro n.º 3 – Estrutura da Despesa - MAIO 2017 

DESPESA PREVISTA EXECUTADA
TX EXECUÇÃO 

%

Despesas Com Pessoal 3 899 836,00 € 1 369 362,20 € 35,11%

Aquisição Bens e Serviços 5 226 520,56 € 1 784 564,34 € 34,14%

Juros e Outros Encargos 69 000,00 € 16 215,84 € 23,50%

Transferências Correntes 564 812,00 € 122 297,02 € 21,65%

Outras Despesas Correntes 79 400,00 € 7 052,07 € 8,88%

TOTAL DESPESA CORRENTE 9 839 568,56 € 3 299 491,47 € 33,53%

Aquisição Bens de Capital 2 872 920,00 € 535 124,10 € 18,63%

Transferências de Capital 340 966,00 € 56 811,50 € 16,66%

Activos Financeiros 70 946,00 € 0,00 € 0,00%

Passivos Financeiros 200 000,00 € 60 110,98 € 30,06%

Outras Despesas Capital 45 000,00 € 0,00 € 0,00%

TOTAL DESPESA CAPITAL 3 529 832,00 € 652 046,58 € 18,47%

TOTAL DESPESA 13 369 400,56 € 3 951 538,05 € 29,56%
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1.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

 

A taxa de execução global do Orçamento da Receita é de 31,72% sendo a taxa de execução da receita corrente 

33,22% e capital 20,77%. 

 

 

Quadro n.º 4 – Execução Orçamental da Receita - MAIO 2017 

RECEITA PREVISTA EXECUTADA
TX EXECUÇÃO 

%

Receita Corrente 11 284 920,00 € 3 748 295,20 € 33,22%

Receita Capital 2 009 485,00 € 417 412,95 € 20,77%

Outras Receitas 74 995,56 € 74 465,34 € 99,29%

RECEITA GLOBAL 13 369 400,56 € 4 240 173,49 € 31,72%
 

 

 

Gráfico n.º 2 – Execução Orçamental da Receita - MAIO 2017 

 
 

 

 

Em termos homólogos, até ao final de Maio de 2017, regista-se um aumento de 58.653,37€ no total da receita 

cobrada pelo Município que se fica a dever, fundamentalmente, ao acréscimo verificado nas transferências de 

capital (+112.290,31€), Venda de Bens de Investimento (+110.025,15€) e nos Impostos Diretos 

(+172.736,02€). 
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Quadro n.º 5 – Execução da Receita - MAIO 2017 vs MAIO 2016 

EXECUÇÃO DA 
RECEITA

2016 - MAIO 2017 - MAIO VARIAÇÃO

Receita Corrente 3 694 847,99 € 3 748 295,20 € 53 447,21 €

Receita Capital 195 097,49 € 417 412,95 € 222 315,46 €

Outras Receitas 291 574,64 € 74 465,34 € -217 109,30 €

RECEITA GLOBAL 4 181 520,12 € 4 240 173,49 € 58 653,37 €
      

TAXA DE EXCUÇÃO 
DA RECEITA

2016  
MAIO

2017  
MAIO

VARIAÇÃO

Receita Corrente 34,62% 33,22% -1,41%

Receita Capital 9,63% 20,77% 11,14%

Outras Receitas 99,98% 99,29% -0,69%

RECEITA GLOBAL 32,19% 31,72% -0,48%
 

 

 

 

ANÁLISE ESTRUTURAL DA RECEITA 

 

Quadro n.º 6 – Estrutura da receita - MAIO 2017 

RECEITA PREVISTA EXECUTADA
TX EXECUÇÃO 

%

Impostos Diretos 2 880 000,00 € 1 142 647,35 € 39,68%

Impostos Indiretos 350 500,00 € 57 813,61 € 16,49%

Taxas, Multas e Outras Penalidades 728 200,00 € 236 161,91 € 32,43%

Rendimentos de Propriedade 26 200,00 € 18 972,98 € 72,42%

Transferências Correntes 5 065 020,00 € 1 844 049,76 € 36,41%

Venda de Bens e Serviços Correntes 2 160 000,00 € 447 640,04 € 20,72%

Outras Receitas Correntes 75 000,00 € 1 009,55 € 1,35%

TOTAL RECEITA CORRENTE 11 284 920,00 € 3 748 295,20 € 33,22%

Venda de Bens Investimento 338 842,00 € 150 027,64 € 44,28%

Transferências de Capital 1 670 643,00 € 267 385,31 € 16,00%

TOTAL RECEITA CAPITAL 2 009 485,00 € 417 412,95 € 20,77%

Outras Receitas 1 200,00 € 669,78 € 55,82%

Saldo Orçamental 73 795,56 € 73 795,56 € 100,00%

RECEITA TOTAL 13 369 400,56 € 4 240 173,49 € 31,72%
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1.3. EXECUÇÃO DO PPI E AMR 

 

 

Tal como poderá ser verificado pela análise do quadro n.º 7, no final de Maio de 2017, a taxa de execução do 

PPI cifrou-se em 18,63 %, e reflete o montante de despesa paga no período (535.124,10€).  

Por sua vez, o valor em dívida corresponde ao montante executado fisicamente e não pago e, em 31.05.2017, 

ascendia a 759.124,97 €. 

De referir que, face a igual período de 2016, este ano o Município já pagou mais 296.491,80€ de despesa 

referente ao Plano Plurianual de Investimento.  

Em Maio de 2016 a Taxa de Execução do PPI era de apenas 9,78%, portanto constata-se que, em 2017, se 

conseguiu duplicar essa mesma taxa de execução (18,63%). 

 

 

Quadro n.º 7 – Execução do PPI - MAIO 2017 

EXECUÇÃO 
ANUAL PPI

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL ORÇADO EXECUÇÃO
TX EXECUÇÃO 

%
DÍVIDA

111 Administração Geral 49 300,00 € 26 363,76 € 53,48% 10 437,56 €

121 Proteção Civil 28 800,00 € 0,00 € 0,00% 20 013,32 €

211 Ensino Não Superior 19 500,00 € 10 558,64 € 54,15% 6 105,54 €

232 Ação Social 500,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

242 Ordenamento Território 1 787 700,00 € 275 970,21 € 15,44% 474 383,19 €

243 Saneamento e Salubridade 543 459,00 € 103 647,37 € 19,07% 34 416,62 €

244 Abastecimento de Água 18 861,00 € 3 844,97 € 20,39% 4 191,23 €

245 Resíduos Sólidos 10 300,00 € 7 226,25 € 70,16% 0,00 €

246 Proteção Meio Ambiente 23 100,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

251 Cultura 9 000,00 € 2 548,10 € 28,31% 0,00 €

252 Desporto, recreio e lazer 58 000,00 € 51 202,86 € 88,28% 0,00 €

320 Indústria e Energia 306 300,00 € 48 701,44 € 15,90% 203 031,34 €

330 Transportes e comunicações 7 500,00 € 5 060,50 € 67,47% 197,27 €

341 Mercados e Feiras 2 200,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

342 Turismo 8 400,00 € 0,00 € 0,00% 6 348,90 €

TOTAL 2 872 920,00 € 535 124,10 € 18,63% 759 124,97 €

1.Funções 
Gerais

2.Funções 
Sociais

3.Funções 
Económicas

 
 

. 
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Já no que concerne à taxa de execução das Atividades Mais Relevantes, no final de Maio de 2017, foi possível 

apurar um valor de 25,31%, a que corresponde um valor de despesa paga de 829.045,17 €. 

 

 

Quadro n.º 8 – Execução das AMR – MAIO 2017 

EXECUÇÃO 
ANUAL AMR

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL ORÇADO EXECUÇÃO
TX EXECUÇÃO 

%
DÍVIDA

111 Administração Geral 350,00 € 312,48 € 89,28% 0,00 €

121 Proteção Civil 111 580,00 € 17 329,71 € 15,53% 6 035,98 €

211 Ensino Não Superior 387 200,00 € 97 933,49 € 25,29% 49 582,94 €

220 Saúde 9 000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

232 Ação Social 104 800,00 € 14 662,24 € 13,99% 0,00 €

242 Ordenamento Território 60 165,00 € 6 286,54 € 10,45% 972,52 €

243 Saneamento e Salubridade 609 600,00 € 218 053,41 € 35,77% 87 748,13 €

244 Abastecimento de Água 137 760,00 € 0,00 € 0,00% 17 805,67 €

245 Resíduos Sólidos 504 795,56 € 202 974,80 € 40,21% 115 306,53 €

246 Proteção Meio Ambiente 12 400,00 € 5 715,00 € 46,09% 0,00 €

251 Cultura 99 400,00 € 10 445,97 € 10,51% 14 916,78 €

252 Desporto, recreio e lazer 134 800,00 € 39 561,29 € 29,35% 1 232,76 €

320 Indústria e Energia 509 000,00 € 120 455,96 € 23,67% 0,00 €

330 Transportes e comunicações 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

341 Mercados e Feiras 400,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

342 Turismo 8 000,00 € 492,00 € 6,15% 0,00 €

410 Operações Dívida Pública 207 000,00 € 61 063,93 € 29,50% 0,00 €

420 Transferências entre administrações 308 498,00 € 33 758,35 € 10,94% 0,00 €

430 Diversas Não Especificadas 70 946,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

TOTAL 3 275 694,56 € 829 045,17 € 25,31% 293 601,31 €

1.Funções 
Gerais

2.Funções 
Sociais

3.Funções 
Económicas

4.Outras 
Funções

 
 

 

2. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

 

Á data de 31 de Maio de 2017, a tesouraria apresenta um total de disponibilidades de 676.098,15 € sendo 

292.665,51€ referente a operações orçamentais e 383.432,64 € de operações de tesouraria. 
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3. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA TOTAL DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS2 

 

A dívida total de operações orçamentais no período “n” corresponde ao total das dívidas a terceiros do balanço 

no período “n” (dívidas a terceiro de médio e longo prazo + dívidas a terceiros de curto prazo, que constituem o 

total da dívida do município no período (“n”), menos as dívidas resultantes de operações não orçamentais no 

final do período “n” (que incluem, para além das cauções em posse do município, os valores que estejam em 

dívida no final de cada período de operações de tesouraria – cobranças efetuadas pelas autarquias locais com 

obrigatoriedade de entrega a terceiros. 

 

 

3.1. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

 A 31-05-2017, o valor em dívida de Empréstimos de Médio e Longo Prazo totalizava 710.825,10€, assim 

repartido: 

 

Quadro n.º 9 – Dívida de Médio e Longo Prazo - MAIO 2017 

DATA CONTRAÇÃO 
EMPRÉSTIMO

CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO
VALOR 

CONTRATADO
VALOR 

UTILIZADO
VALOR EM 

DÍVIDA

07/03/2001 Financiamento PPI 1 496 393,69 € 1 496 393,69 € 396 057,12 €

04/11/2002 Financiamento PPI 4 489 200,00 € 997 600,00 € 117 327,98 €

24/07/2009  PREDE (DGT) - Regularização Dívida 394 880,00 € 394 880,00 € 197 440,00 €

6 380 473,69 € 2 888 873,69 € 710 825,10 €TOTAL
 

 

 

Gráfico n.º 3 – Evolução da Dívida de Médio e Longo Prazo 

 
 

                                                 
2 Não considerando a contribuição SM/AM/SEL/Entidades Participadas 
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Quadro n.º 10 – Dívida de Médio e Longo Prazo – Evolução 2015-2017 

31/05/2015 31/08/2015 31/10/2015 31/12/2015 31/01/2016 31/03/2016 31/05/2016 31/08/2016 31/10/2016 31/12/2016 31/01/2017 31/03/2017 31/05/2017

Dívida MLP 1 108 219,38 € 1 068 731,38 € 1 019 830,50 € 969 676,32 € 969 676,32 € 920 584,02 € 909 917,84 € 870 429,84 € 821 090,26 € 770 936,08 € 770 936,08 € 721 491,28 € 710 825,10 €  
 

3.2. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DE CURTO PRAZO  

 

Quadro n.º 11 – Dívida de Curto Prazo – Evolução 2015-2017 
Dívida Corrente de Operações 

Orçamentais (CP)
31/10/2015 31/12/2015 31/01/2016 31/03/2016 31/05/2016 31/10/2016 31/12/2016 31/01/2017 31/03/2017 31/05/2017

01 – Despesas Com pessoal 1 287,34 € 1 287,34 € 0,00 € 0,00 € 1 287,34 € 7 767,90 € 54 606,64 € 44 260,99 € 80 867,45 € 44 419,96 €

02 – Aquisição de Bens e Serviços 680 517,65 € 994 075,16 € 694 264,92 € 864 709,30 € 660 403,39 € 861 227,19 € 969 125,76 € 862 668,96 € 1 091 453,95 € 629 875,19 €

03 – Juros e Outros Encargos 43 542,63 € 44 327,62 € 43 542,63 € 45 051,18 € 44 383,04 € 43 542,63 € 58 321,24 € 48 928,18 € 48 928,18 € 43 542,63 €

04 – Transferências Correntes 24 625,55 € 8 617,08 € 10 760,14 € 5 320,10 € 11 461,03 € 13 709,60 € 1 067,22 € 1 507,22 € 20 493,61 € 21 081,01 €

06 – Outras Despesas Correntes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

07 – Aquisição de Bens de Capital 941 825,27 € 648 924,00 € 483 577,59 € 518 823,18 € 606 633,59 € 413 997,60 € 574 373,93 € 550 723,74 € 905 025,29 € 759 124,97 €

08 – Transferências de Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 825,85 € 0,00 € 0,00 € 13 039,85 € 21 332,30 € 13 039,85 € 0,00 €

TOTAL DA DÍVIDA DE CURTO PRAZO 1 691 798,44 € 1 697 231,20 € 1 232 145,28 € 1 440 729,61 € 1 324 168,39 € 1 340 244,92 € 1 670 534,64 € 1 529 421,39 € 2 159 808,33 € 1 498 043,76 €  
 

 

3.3. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ORÇAMENTAL 

 

Quadro n.º 12 – Evolução da Dívida Orçamental 

DÍVIDA ORÇAMENTAL out/15 dez/15 jan/16 mar/16 mai/16 out/16 dez/16 jan/17 mar/17 mai/17

Dívida Orçamental CP 1 691 798,44 € 1 697 231,20 € 1 232 145,28 € 1 440 729,61 € 1 324 168,39 € 1 340 244,92 € 1 670 534,64 € 1 529 421,39 € 2 159 808,33 € 1 498 043,76 €

Dívida Orçamental LP 1 019 830,50 € 969 676,32 € 969 676,32 € 920 584,02 € 909 917,84 € 821 090,26 € 770 936,08 € 770 936,08 € 721 491,28 € 710 825,10 €

TOTAL 2 711 628,94 € 2 666 907,52 € 2 201 821,60 € 2 361 313,63 € 2 234 086,23 € 2 161 335,18 € 2 441 470,72 € 2 300 357,47 € 2 881 299,61 € 2 208 868,86 €  
 

Gráfico n.º 4 – Evolução da Dívida Orçamental 
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4. Compromissos por Pagar 

 

Para efeitos da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, na redação atual, consideram-se “Compromissos” as 

obrigações de efetuar pagamentos a terceiros em contrapartida do fornecimento de bens e serviços ou da 

satisfação de outras condições.  

Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal pela entidade, como sejam 

a emissão de ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente, ou a assinatura de um 

contrato, acordo ou protocolo, podendo também ter caráter permanente e estar associados a pagamentos 

durante um período indeterminado de tempo, nomeadamente salários, rendas, eletricidade ou pagamentos de 

prestações diversas. 

 

 

Quadro n.º 13 – Compromissos por Pagar – Evolução no Ano 

COMPROMISSOS 
POR PAGAR

31/jan 31/mar 31/mai 31/out 31/dez

2012 6 250 674,48 € 6 036 111,84 € 4 996 586,69 € 4 014 985,31 € 3 564 197,15 €

2013 4 004 202,37 € 4 100 552,94 € 3 829 032,72 € 3 049 898,97 € 2 501 932,90 €

2014 2 872 617,83 € 2 615 729,92 € 2 430 195,84 € 2 643 773,02 € 2 428 932,28 €

2015 3 609 076,08 € 3 439 526,07 € 3 157 695,48 € 2 526 884,51 € 1 994 028,42 €

2016 2 493 532,03 € 3 215 446,10 € 2 947 558,05 € 2 779 138,35 € 2 685 995,92 €

2017 4 354 257,15 € 5 070 194,64 € 4 461 385,38 €  
 

 

Se compararmos o valor dos compromissos assumidos até final do Mês de Maio de 2017, com igual período de 

2016, verificamos que existe um crescimento do seu valor que, de uma maneira geral, se fica a dever aos 

seguintes fatores: 

 

1. Assunção dos compromissos relativos a obras (07030301) (+743.412€) 

a) Regeneração da Vala da Corga : 400.0025,98€; 

b) Área de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial do Montalvo : 223.127,12€; 

c) Requalificação Rua Nova do Salão e Rua Francisco Tavares : 74.623,94€; 

d) Requalificação do Centro de Carapelhos : 120.522,00€; 

e) Requalificação e Execução Passeios em Vias Municipais : 91.208,76€; 

f) Pavimentação de Passeios Largo 5 Outubro e Rua das Escolas – Portomar: 83.571,03€ 

 

 

2. Em 2017 efetuaram-se registos de Compromissos relativos a contratos com principais prestadores de 

serviços com base numa estimativa para o Semestre/Ano, quando em 2016 eram efetuados mês a mês em 

função do valor de cada uma das faturas. Exemplos: 

a) ERSUC (GOP 2 245 2017/45 -1): Rubrica com dotação de 499.795,56€, tendo sido já comprometidos 

499.520€, quando em igual período do ano anterior apenas tinham sido comprometidos 384.941,28€ 

(diferencial de 114.578,72€); 
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b) ACL (GOP 2 243 2017/43): Rubrica com dotação de 603.400€, tendo sido já comprometidos 

603.400€ (estimativa gasto 1º semestre), quando e, igual período do ano anterior apenas tinham sido 

comprometidos 424.225,12€ (diferencial de 179.174,79€); 

c) Associação da Incubadora do Beira Atlântico Parque (AIBAP – 0103 020204): rubrica com uma 

dotação para 2017 de 192.000€, sendo que já se efetuou o compromisso para o ano inteiro (192.000€), 

quando em 2016 o compromisso era efetuado apenas no momento da execução da transferência. Assim, 

no final de Maio de 2017, existe um diferencial de 96.000€. 

 

Para a melhor análise dos dados apresentados também importará relembrar o carácter sazonal de uma das 

principais fontes de receita do Município, o IMI.  

 

Assim, como se poderá comprovar pela análise do quadro n.º 13, ao longo do ano também os compromissos 

por pagar são afetados por essa sazonalidade, ou seja, em cada ano, após o recebimento da primeira tranche 

do IMI (Maio) o valor dos compromissos por pagar têm tendência a entrar numa trajetória descente até ao final 

do ano, o que também está a suceder em 2017.  

 

No presente ano, do final do primeiro trimestre até ao final do mês de Maio, foi possível reduzir os 

compromissos por pagar em cerca de 610 Mil Euros, o que é um valor bastante superior ao verificado em igual 

período de 2016, isto é, do final do primeiro trimestre de 2016 até ao final de Maio de 2016 a redução dos 

compromissos por pagar foi apenas de, aproximadamente, 268 Mil Euros. 

 

 

5. Pagamentos em Atraso 

 

De acordo com a Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, que aprovou as regras aplicáveis à assunção de 

compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, “Pagamentos em atraso” são as contas a 

pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriores à data de vencimento acordada ou 

especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes. 

 

Assim, a evolução dos pagamentos em atraso apresenta-se na tabela a seguir desenhada: 

 

 

Quadro n.º 13 – Pagamentos em Atraso – Evolução no Ano 

PAGAMENTOS EM 
ATRASO

31/jan 31/mar 31/mai 31/out 31/dez

2012 3 050 104,15 € 3 095 995,69 € 2 186 574,75 € 1 181 741,85 € 268 835,95 €

2013 268 324,43 € 258 535,51 € 125 655,02 € 17 417,65 € 16 259,28 €

2014 14 307,14 € 14 277,14 € 14 277,14 € 0,00 € 0,00 €

2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2016 0,00 € 69 047,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 0,00 € 173 843,27 € 0,00 €  
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Tal como referido no anterior relatório, no final de Março o Município não previa ter pagamentos em atraso pois 

era por demais expectável que entretanto fossem pagos ao Município os 209.923,82€ referentes ao 

reembolso de faturas já pagas no âmbito do FEDER /Mais Centro (a autorização já tinha sido emitida em 

Dezembro de 2016).  

 

Assim, foi com toda a naturalidade que tendo sido solucionada a situação supra referida (recebimento das 

verbas FEDER/Mais Centro) o Município voltou a não ter pagamentos em atraso. 

 

 

 

APROVISIONAMENTO 

Tipo de Procedimento 
Nr. de Processos 

Total 
Proc. Concluídos Proc. em curso 

Ajuste Direto, Regime Simplificado 175 0 175 

Ajuste Direto, Regime Geral 2 1 3 

Concurso Público 0 0 0 

Acordo Quadro 1 1 2 
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

Secção de Obras Municipais 

• Empreitadas: 

o Requalificação da Rua Padre Manuel Figueira – Seixo 

o Requalificação Jardim no Bairro Norte  

o Reparação Rede Viária 

• Contratos eventuais de fornecimento de energia elétrica com a EDP para eventos a realizar pelo 

Município ou por Associações e Comissões de Festas do Concelho; 

• Informações de Carência de material e/ou serviços a adquirir; 

• Disponibilização de dados e documentos para execução ou aprovação de financiamentos / 

candidaturas; 

• Informações e propostas para reunião de câmara; 

• Preparação de peças processuais para abertura de concursos; 

• Atendimento a munícipes; 

• Receção, tratamento e arquivo do expediente dirigido à divisão; 

Desenho:   

• Verificação das caixas de ramal relativo a obra de Saneamento do Casal S. Tomé  

• Execução dos desenhos para pista bicicletas na ZI Montalvo e trabalhos de pintura dos mesmos; 

• Desenho 3D grelhadores parque campismo; 

• Projeto grelhadores parque campismo; 

• Construção grelhadores parque campismo; 

• Desenho de uma zona de inversão de Marcha; 

• Impressão e organização dos desenhos do projeto do apoio de praia modelo 1; 

• Execução das telas finais do projeto do campo de tiro Municipal de Mira. Impressão e organização de 

processos; 

• Processo de aquisição de material para os espaços escolares, bem como solicitação de orçamentos e 

pedidos de reparações necessários para as escolas existentes no concelho;  

Engenharia:   

•  Conclusão do projeto de execução da Requalificação do Largo da Presa – mapa de medições e 

estimativa orçamental; 

• Conclusão do projeto de execução da Adaptação da Rede Viária Florestal – mapa de medições e 

estimativa orçamental; 
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• Acompanhamento da empreitada Passeios do Arneiro e Cabeço Redondo; 

• Acompanhamento da empreitada Largo dos Carapelhos e Passeios; 

• Acompanhamento da empreitada Regeneração da Vala da Corga; 

 

Fiscalização: 

• Infraestruturas da Zona industrial do Montalvo 

• Regeneração da Vala da Corga 

• Requalificação da Rua Nova do Salão e Rua Francisco Tavares - Saneamento e 

Pavimentação 

• Requalificação centro dos Carapelhos 

• Passeios em Arneiro e Cabeço Redondo 

• Pavimentações diversos arruamentos  

• Requalificação Bairro Norte 

• Execução de montagem da estrutura da cobertura nas churrasqueiras do Parque de 

Campismo. 

Águas e saneamento:  

• Gerir o sistema de captações de água, estações de tratamento e distribuição de água para consumo 

humano, incluindo a manutenção, entre outros, dos grupos eletrobomba das captações da Lagoa e da 

Praia de Mira 

• Apoio na gestão e controlo das estações de tratamento de águas incluindo a cooperação com 

entidades externas no âmbito da monitorização e controlo da qualidade da água 

• Colocação de contadores novos 

• Continuação da operação de substituição generalizada de contadores de água avariados por todo o 

concelho 

• Garantir a desinfeção das redes de abastecimento 

• Reparação e substituição de condutas diversas, decorrentes de roturas e fugas 

• Execução dos ramais de água e saneamento que vão sendo requeridos 

• Manutenção das estações elevatórias de águas residuais 

• Desobstrução de coletores com meios próprios do Município 

• Vazamento de fossas na área do Concelho 

• Continuação da operação de verificação, controle e selagem generalizada de contadores de água em 

todo o município 

• Montagem e desmontagem de eletricidade e água para o Encontro Nacional de Enfermagem  

• Montagem e desmontagem de eletricidade na feira da Saúde 
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Pedreiros:  

• Executar, rebocar e pintar muro de entrada na Z.I. Montalvo 

• Chumbar vigas de ferro para painel publicitário na Z.I. Montalvo 

• Colocação de lancil para jardim junto à EN 109 Mira 

• Fazer várias reparações de caixas de contadores do serviço de águas 

• Fazer caixa de pluviais na Av. 25 de Abril, em  Mira 

• Reparar caixa de saneamento no Casal S. Tomé 

• Reparar lancil junto a pista pedonal na Barra 

• Retirar abrigo de paragem de autocarro na Praia de Mira 

• Colocar tampas de saneamento na Praia de Mira 

• Colocar azulejos WC no parque Municipal de campismo na Praia de Mira 

• Fazer caixa para serviço de águas 

• Colocar abrigo de paragem de autocarro na Praia de Mira 

• Fazer caixas de saneamento junto EN 109 Portomar 

• Colocação de tubos e caixas para águas pluviais na Corujeira 

• Reparar caixas de saneamento em Carromeu 

• Reparar caixa de saneamento na  zona Industrial de Mira 

• Levantar tampas de caixas de saneamento no Casal S. Tomé 

• Retirar quiosque das tripas na Praia de Mira 

• Fazer caixas de saneamento na Rua do Salão em Mira 

• Reparar tampa de saneamento na Calvela, na Ermida 

• Fazer entrada e colocar lancil no largo de festas da Corujeira 

• Colocar ferro e lona publicitaria na escola dos Leitões 

• Levar pranchas para barragem Casal-Lagoa 

• Colocar mastros bandeiras para prova clube náutico na Praia de Mira 

• Aplicar massa asfáltica a quente na  Z.I. Mira 

• Montar tenda para a realização da feira da saúde em Mira  

• Apoio no transporte e desmontagem da feira da saúde e encontro Nacional de enfermeiros 

 

Calceteiros e asfalto:  

Calceteiros: 

• Reparar pavês de passeios junto à EN 109 em Mira 

• Reparar calçada em vários locais da Praia e Mira 

• Reparar calçada na Presa em vários locais 

• Reparar rasgo de calçada feita pelo serviço de águas no Cential 

• Rebaixar e fazer passagens na Rua do Salão, em Mira 

• Fazer passeio em calçada Casal/Lagoa 
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Asfalto: 

• Percorrendo todo o Concelho tapando buracos com massa asfáltica ajudando em outros serviços e 

alguns transportes 

Carpintaria:   

• Fazer vedações para jardim junto à EN109 em Mira 

• Vários transportes de cadeiras e outros 

• Montar painel publicitário Z I Montalvo 

• Substituir bandeiras junto a Câmara de Mira 

• Reparar portas na Pré Primária de Mira 

• Colocar fechadura em porta da Camara 

• Carregar toutvenant para Junta de Freguesia de Mira 

• Reparar estrado do bar do parque de campismo da Praia de Mira 

• Retirar quiosque das tripas na Praia de Mira 

• Reparar passadiços das dunas da Praia de Mira 

• Fazer corrimão para passadiços 

• Montar e desmontar tenda para feira da saúde 

• Reparar portas e fechaduras no arquivo da Câmara Municipal de Mira 

Serralharia:   

• Varias reparações de grades e sinais de trânsito 

• Fazer negativos para aplicar abrigo de paragem autocarro 

• Reparar tampas de poço saneamento Praia de Mira 

• Fazer manutenção da máquina bobecat 

• Ajudar mecânico a reparar mercedes para inspecção 

• Fazer abraçadeiras para painel publicitário 

• Reparar cilindro 

• Soldar jante da máquina case 

• Reparar parque infantil de Mira 

 

Armazém: 

• Conferir Faturas  

• Montagem de Sinais de transito 

• Materiais:  

-Tubos corrugados 160, 200, 250, 315 mm 

- Tampas para fluviais, grelhas ferro fundido 60x35 

- Tampas 125 
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- Cimento 

- Discos corte ferro 

- Óculos de proteção 

- Brocas aço para serralharia  

- Obras 

- Águas 

Distribuição de ferramentas diversas: rebarbadoras, martelo elétrico, berbequim, corta asfalto 

Parque de máquinas e viaturas: 

 

• Volvo PQ-63-92   Transporte de tout-venant, massa asfáltica e entulho. 

• Mercedes PH-71-77 Transporte de massa asfáltica, tout-venant e entulho. 

• Trator Fiat UD-88-58 em reparação. 

• Trator Same 24-59-ML com destrocedor nos Sapadores. 

• Trator Same 99-NS-49 com cisterna no serviço de limpeza de fossas. 

• Trator Same 23-PH-77 com destrocedor nos Sapadores. 

• Master 35-OX-95 Transportes Escolares e Gira em Mira. 

• Autocarro 53-70-XM Transportes Escolares, ao serviço do Desporto e Cultura. 

• Toyota Hiace 86-81-GQ Transporte de pessoal: Armazém, Equipa de limpeza, Prof.de Educ. Física e ao 

serviço do Desporto e Cultura. 

• Ford Transit 63-33-IE Transporte de pessoal e ao serviço do Desporto e Cultura. 

• Máquina Case 75-OX-05 Ao serviço das várias equipas. 

• Máquina Volvo BL71 75-OX-06 Ao serviço das várias equipas. 

Giratória Limpezas Várias 
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DIVISÃO EDUCAÇÃO CULTURA, E DESPORTO 
 

No período em apreço, a Divisão Educação Cultura e Desporto empenhou-se em manter as regulares atividades 

de abertura ao público dos diversos equipamentos culturais e desportivos do município, assim como todo o 

apoio contínuo aos sectores da animação cultural, educação, ação social, emprego, formação profissional, 

associativismo e turismo, entre outros. 

De referenciar como atividades relevantes a Feira da Saúde Mira Saudavel e o funcionamento da Universidade 

Sénior, bem como o apoio e parceria na Feira dos Grelos da Região da Gândara.  

 

1. ÂMBITO DA EDUCAÇÂO E AÇÃO SOCIAL 

 

1.1. Educação 

             Educação e Ensino 

• Articulação, com as responsáveis da empresa EUREST em Mira, de questões relacionadas com o 

normal funcionamento (confeção, serviço e distribuição) do serviço de refeições escolares ao nível 

dos Jardins de Infância e escolas do 1º e 2º Ciclos; 

• Articulação, com o serviço de Ação Social, de questões inerentes à suspensão de serviços de 

Atividades de Apoio e Animação à Família, Componente de Apoio à Família e/ou Refeições Escolares, 

aquando da falta do respetivo pagamento de mensalidades; 

• Participação nos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de trabalho concelhio da Rede de Bibliotecas de 

Mira, com especial enfase na preparação e realização da cerimónia de Entrega de Prémios do X 

Concurso Literário Jovem, realizado na Casa do Povo de Mira a 26 de Maio; 

• Articulação, com as 4 Juntas de Freguesia do concelho, no âmbito dos protocolos celebrados entre o 

Município de Mira e as Juntas de Freguesia para delegação de competências, ao nível dos 

estabelecimentos de ensino e das diversas necessidades de intervenção; 

• Articulação de diversas questões praticas, no âmbito do normal funcionamento dos estabelecimentos 

de ensino do concelho; 

• Coordenação técnica e apoio logístico ao funcionamento da Universidade Sénior de Mira, que conta 

com 11 professores voluntários e cerca de 150 alunos inscritos e distribuídos pelas 12 disciplinas e 

ainda organização das respetivas viagens de Estudo; 

• Organização e coordenação das atividades de educação ambiental “Deixa Apenas a Pegada”, no 

âmbito das atividades de educação ambiental da candidatura à Bandeira Azul,  a realizar dias 14, 16 

e 22 de Junho, com os alunos dos jardins de infância, escola do 1º ciclo da Praia de Mira, Cercimira e 

A.S.S.carapelhos e Corticeiro de Baixo; 

• Apoio na organização e realização da Festa Comemorativa do Dia Mundial da Criança, com espetáculo 

“Xana Toc Toc”, realizada no jardim Municipal no dia 3 de Junho. 

• Articulação, com diversas entidades, de questões relacionadas com a celebração de protocolos no 

âmbito da integração de alunos estágios curriculares, em diversas áreas, em serviços do Município; 
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• Coordenação da CAF da interrupção letiva da Páscoa e preparação das atividades do serviço de 

Componente de Apoio à Família da interrupção de Verão (auscultação do número de alunos a 

frequentar); 

• Articulação e organização, no âmbito do Plano de Atividades da Rede de Bibliotecas de Mira, das 

questões inerentes à vinda de escritores, para realização de sessões com as crianças dos 

estabelecimentos de ensino do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas 

de Mira, realizadas nos dias e 11 e 18 de maio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.2. Ação Social 

1.2.1. Serviço de Ação Social 

No âmbito das competências do Serviço de Ação Social apresentam-se os dados dos atendimentos realizados 

no período em apreço, durante o mês de Abril e Maio de 2017.  

 

Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes: 

• 2 Atendimentos com encaminhamento para elaboração de requerimentos de 1 pedido de apoio 

para subsistência e outro de medicação dos agregados familiares; 

• 2 Atendimentos de dois agregados familiares, com encaminhamento para a Cruz Vermelha, para 

atribuição de géneros alimentares. 

• Articulação com a UPAS, referente a cantina Social para utente com problemática de saúde grave 

e situação social e económica precária, no sentido de a alimentação ser adequada ao seu 

estado. 

• 1 Atendimento com encaminhamento para Gabinete de Apoio à Família. 

• Serviço externo para acompanhamento de utente a entrevista em Comunidade Terapêutica para 

tratamento de álcool. 

• 1 Atendimento de uma cidadã estrangeira com encaminhamento para SEF para instrução de 

processo de pedido de residência. 

• 1 Atendimento no âmbito de processo de regularização de dívidas referentes a pagamento de 

refeições escolares e AAF. 

• 2 Atendimentos para apoio em Instrução de processo de CSI. 

• 1 Visita Domiciliária para avaliação de situação de munícipe idoso e carenciado com inundação 

no domicílio. 

• 1 Visita Domiciliária em conjunto com a técnica do Serviço Local da Segurança Social para 

avaliação e encaminhamento de situação social grave. 

• 1  Atendimento com encaminhamento através do Gabinete de Apoio ao Emigrante, 
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Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

• 3 Atendimentos no âmbito de pedido de apoio para isenção de execuções fiscais, com instrução de 

processo; nomeadamente entrega de documentação, para avaliação socioeconómica da requerente.  

• 1 Atendimento no âmbito de pedido de apoio para isenção de pagamento de ramal de saneamento. 

• 1 Atendimento a munícipe no âmbito de pedido de apoio económico para obras em habitação. 

• 2 Visitas domiciliárias para avaliação de situação socioeconómica. 

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

• 2 Atendimentos no âmbito de processos de apoio económico para tratamento dentário; 

• 2 Atendimentos no âmbito de apoio de emergência para subsistência; 

• 3 Atendimentos para instrução de processo de pedido de apoio para subsistência. 

• 1 Visita domiciliária para avaliação de situação socioeconómica no âmbito de pedido de apoio para 

subsistência. 

• 3 Atendimentos com encaminhamento para requerimento de pedido de apoio económico. 

 

Rede Social: 

• 1 Reunião de Núcleo Executivo (alteração ao Plano de Ação CLDS Mira3G); 

• 1 Reunião de Plenário de CLAS para aprovação das alterações ao Plano de Ação do CLDS Mira 3G e 

apresentação do relatório semestral de atividades. 

 

Rendimento Social Inserção  

• 3 Atendimento para efetuar requerimento de renovação da prestação de RSI, apoio no preenchimento 

do formulário com documentos para instrução do processo. 

• 1 Atendimento no âmbito de requerimento inicial da prestação de RSI; 

• 1 Reunião de Núcleo Local de Inserção. 

 

Total de atendimentos/acompanhamento/visitas domiciliárias: 18 

 

1.2.2. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (CPCJ) 

Atividade processual:  

• Abertura de 3 novos processos  

• Arquivados por não se justificar o acompanhamento por parte da CPCJ 7 

• Remetidos a Tribunal 4 

Atendimentos e visitas domiciliárias: 

• 1 Atendimento para renovação de Acordo de Promoção e Proteção; 

• 15 Atendimento no âmbito de acompanhamento de processo de promoção e proteção; 
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• 5 Visitas domiciliárias no âmbito de acompanhamento de processo de promoção e proteção; 

• 2 Atendimento no âmbito de uma sinalização; 

Outras atividades: 

• Participação nas comemorações do Dia da Família em parceria com o CLDS Mira3G; 

• Participação em Seminário de Formação: “Crianças e Jovens em Risco: Prevenção em Ação” 

• realização de 4 reuniões modalidade Restrita e 1 modalidade alargada  

• Colaboração/organização da Festa do Dia Mundial da Criança, com espetáculo “Xana Toc Toc”, 

realizada no jardim Municipal no dia 3 de Junho. 

 

1.3. Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 

 

• Receção de 19 inscrições de novos utentes que procuram oportunidades de emprego/formação; 

• Realização de sessão de informação coletiva, no passado dia 20 de Abril de 2017, que tinha como 

objetivo o encaminhamento de interessados para o processo de OLV - orientação ao longo da 

vida (diagnóstico, informação /orientação e encaminhamento), promovido pelo Centro Qualifica, 

pertencente à entidade formadora Profiforma. Compareceram 15 pessoas; 

•  Realização de sessão de informação coletiva, no passado dia 05 de Maio de 2017, com o intuito de 

divulgar os direitos e deveres aos utentes que se encontram a receber subsidio de desemprego. 

Compareceram 07 utentes.  

• Realização de sessão de informação coletiva acerca das medidas de apoio ao empreendedorismo, 

que decorreu no passado dia 11 de Maio de 2017. Compareceram 30 utentes; 

• Realização de sessão de informação coletiva, no passado dia 15 de Maio de 2017, que tinha como 

objetivo a   encaminhamento de interessados para o curso Técnico Restaurante/Bar. Compareceram 

07 pessoas; 

• Realização de sessão de informação coletiva, no passado dia 19 de Maio de 2017, que tinha como 

objetivo o encaminhamento de interessados para o processo de OLV - orientação ao longo da vida  

(diagnóstico, informação /orientação e encaminhamento), promovido pelo Centro Qualifica, 

pertencente à entidade formadora Profiforma. Compareceram 14 pessoas; 

• Realização de sessão de informação coletiva, no passado dia 19 de Maio 2017, que tinha como 

objetivo a divulgação e posterior encaminhamento de interessados para uma oferta de emprego, 

registada pela Empresa de Trabalho Temporário Randstad. Compareceram 07 pessoas; 

• Realização de sessão de informação coletiva, no passado dia 02 de Junho de 2017, que tinha como 

intuito a divulgação de direitos e deveres aos utentes que se encontram a receber subsídio de 

desemprego. Compareceram 12 utentes; 

• Encaminhamento de utentes para as seguintes ofertas de emprego, nomeadamente: 

Técnico Superior de Higiene e Segurança  

Total encaminhados: 01 

Engenheiro do ambiente   

Total encaminhados: 01 
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Ajudante de ação direta  

Total encaminhados: 02 

Empregado de mesa  

Total encaminhados: 12 

Ajudante de cozinha  

Total encaminhados: 01 

Preparador de refeições rápidas 

Total encaminhados: 01 

Desenhadores   

Total encaminhados: 01 

Técnico de redes e sistemas de computação   

Total encaminhados: 01 

Designer gráfico 

Total encaminhados: 01 

Técnico de eletrónica  

Total encaminhados: 01 

Outros especialistas do ensino  

Total encaminhados: 01 

Empregado de escritório em geral 

Total encaminhados: 11 

Agente de seguros  

Total encaminhados: 01 

Outros Trabalhadores não qualificados da indústria transformadora 

Total encaminhados: 26 

Total colocados: 06 

Servente de pedreiro  

Total encaminhados: 01 

Limpeza de quartos 

Total encaminhados: 01 

Trabalhador para montagem de sistemas de rega   

Total encaminhados: 03 

Ajudante de serralheiro   

Total encaminhados: 02 

Encarregado de limpeza 

Total encaminhados: 01  

Operador de contabilidade e escrituração comercial 



 

Página | 44 

Total encaminhados: 01 

Cursos técnicos de nível intermédio das atividades culturais e artísticas 

Total encaminhados: 01 

Auxiliar de infância – estágio - emprego 

Total encaminhados: 01 

Total colocados: 01 

Soldador 

Total encaminhados: 01 

Vendedor em loja 

Total encaminhados: 05 

Assistente de venda 

Total encaminhados: 01 

 

• Apoio aos utentes na elaboração de Currícula Vitae; 

• Divulgação e esclarecimento aos utentes das medidas de apoio ao emprego, promovidas pelo IEFP; 

• Acompanhamento dos projetos de CEI e CEI+, da responsabilidade da Autarquia.; 

• Pedidos de parecer ao Centro de Emprego, no que toca às medidas de apoio ao emprego; 

• Informação aos utentes no que respeita às datas de atendimento do Centro de Emprego em Mira; 

• Informação e esclarecimento às entidades que se dirigem ao GIP acerca das medidas de apoio ao 

emprego, promovidas pelo IEFP; 

• Apoio aos utentes no envio de documentação para o Centro de Emprego (baixas médicas, justificações 

de falta, comunicação ao Centro de Emprego de integração do utente no mercado de trabalho ou em 

formação, entre outros); 

• Apoio aos utentes no que toca aos pedidos de declarações ao Centro de Emprego, para efeitos de 

frequência de formação, de pedido de isenção de taxas moderadoras ou de RSI; 

• Submissão de candidaturas a contrato – emprego e prémio ao emprego inerentes a entidades externas.   

 

2. CULTURA E JUVENTUDE 

 

2.1.  Animação Cultural 

• Preparação das Marchas populares a realizar nos dias 17 e 24 de Junho, com a participação de 9 

marchas do concelho de Mira. 

 

2.2. Museu do Território da Gândara 

A funcionar no horário das 09:00 às 17:00 dos dias úteis e a receber visitas previamente marcadas aos fins de 

semana e feriados, o museu teve, no período em apreço, um total de 116 visitantes. 

• A referenciar a procura de conteúdos específicos ligados à região, por professores a lecionar em 

escolas próximas.  
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• Apoio/orientação a professores e alunos na pesquisa de bibliografia e documentos relacionados com 

a cultura/etnografia/história da região da Gândara. 

• Realização de visitas guiadas por prévia solicitação a jardins de infância concelhios e todas as turmas 

do 6º ano da Escola Básica de Mira; 

• Preparação, em articulação com Arquivo Histórico, de exposição de documentação histórica sobre o 

tema “100 anos do novo edifício Paços do Concelho de Mira…100 anos de História”, que se encontra 

no átrio de entrada do edifício dos Paços do Concelho desde o dia 14 de Maio. 

 

2.3.  Museu Etnográfico e Posto de Turismo da Praia de Mira (MEPT) 

Visitantes  

• Em abril o MEPT recebeu 357 visitantes  

• Em maio o MEPT recebeu 491 visitantes 

 

Relativamente ao período homólogo de anos anteriores elaborámos a tabela abaixo, para uma melhor 

compreensão: 

 

Período 2014 2015 2016 2017 

abril 521 500 546 357 

maio 821 946 487 491 

 

Atendimentos 

No mês de abril efetuaram-se 40 atendimentos dos quais: 

•  13 de nacionalidade portuguesa 

•  27 de outras nacionalidades 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

No mês de maio efetuaram-se 74 atendimentos dos quais: 

• 9 de nacionalidade portuguesa 

• 65 de outras nacionalidades 

 

Visitas Guiadas/Acompanhamento 

• Realização de visita acompanhada ao MEPT totalizando cerca de 40 alunos do 1º ciclo do Centro 

Escolar da Fonte Angeão, Vagos. 

 

Atividades / Exposições 

• Realização dos Ateliers “Páscoa Divertida é no MEPT” para crianças inseridas em Atl’s do Concelho 

versando as Comemorações dos 100 anos de história dos Paços do Concelho. 
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No dia 5 de abril “Com 100 de história dos Paços do Concelho: Vamos saber mais sobre o nosso 

brasão!” e no dia 10 de abril com a atividade “Vamos aprender como se faz a banda desenhada 

japonesa (mangá)”. 

• Comemoração do Dia Internacional dos Museus com “Museus e histórias controversas: dizer o indizível 

nos museus com a presença de Mestre Alcino – 40 anos de mar” no dia 18 de maio de 2017. 

• Preparação, montagem e divulgação da Exposição de Fotografia “Zapping” de Casimiro Madail patente 

durante o mês de maio. 

• Preparação, montagem e divulgação das Exposições “Um espaço da cor do Beijo” da Artista Mirá e 

“Joias do Mundo, Joias do Coração” das artesãs Selma Figueiredo, Valentina Santiago e Joana Pinto 

patentes durantes o mês de junho. 

• Presença no Stand do Município de Mira na BIT – Business Innovation Tank (inserida na INVTUR 2017), 

organizado pela Universidade de Aveiro, promovendo o Concelho e os Percursos Pedestres no dia 17 de 

maio de 2017. 

 

Outros Assuntos: 

• Vários encontros/reuniões no âmbito da Candidatura à Linha de apoio ao Turismo Acessível; 

• Vários encontros/reuniões no âmbito das Festas de S. Tomé. 

• Inserção de conteúdos e dados na APP e no novo Sitio do Município de Mira; 

• Manutenção e elaboração de material promocional; 

• Colaboração com o Gabinete de Comunicação/Design na divulgação das atividades do MEPT e 

alterações em material promocional. 

• Implementação de armazém de apoio logístico ao MEPT, situado no Mira Center.  

• Acolhimento de um elemento de CEI - Contrato Emprego-Inserção. 

 

 

2.4. – Biblioteca Municipal 

• Atendimento e orientação aos utentes da Biblioteca que utilizam o espaço internet; 

• Inscrição de 14 novos utentes/leitores na Biblioteca 

  - Abril (13 a 30) - 2 

  - Maio - 8 

  - Junho (1 a 12) – 4 

• Empréstimo domiciliário aos utentes da Biblioteca num total de 93 formalizações de requisição de 

empréstimo, distribuídos do seguinte modo: 

  - Abril (13 a 30) - 24 

  - Maio - 41 

  - Junho (1 a 12) – 28 

      

• Articulação e colaboração com a Rede de Bibliotecas Escolares de Mira na planificação e elaboração 

de atividades, com especial ênfase, para: 

 - Reuniões do Grupo Concelhio da Rede; 
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- Projecto “Maré de Livros” que proporciona, aos estabelecimentos educativos que não têm Biblioteca, 

a itinerância de baús de livros do Plano Nacional de Leitura; 

- Visita de escritores e realização de feiras do livro no Pré escolar e 1º Ciclo; 

• Reuniões de trabalho com a DECD para organização da comemoração dos 100 anos dos Paços do 

Concelho; 

•  Reuniões de trabalho e planeamento de atividades com os “Amigos das Palavras, Meias Palavras e 

Palavrinhas - Grupo de Promoção da Leitura da Biblioteca Municipal de Mira”; 

• “Chá das Cotas” – Atividade realizada às quintas-feiras de tarde, a partir das 14 horas; 

• Preparação e apresentação de Exposições Bibliográficas temáticas, realizadas na Biblioteca 

Municipal: 

     

 - Abril, 1 a 30 – “Exposição Bibliográfica de Autores de Mira”, exposição bibliográfica sobre a 

temática, inserida nas Comemorações dos 100 Anos dos Paços do Concelho, 100 Anos de Cultura. 

- Abril, 2 a 24 – “Dia Mundial do Livro Infantil – 2 de Abril”, inserida na comemoração do Dia Mundial 

do Livro Infantil. 

- Abril, 1 a 19 – “Páscoa”, inserida na comemoração da Páscoa e Tertúlia da Paixão de Cristo 

- Abril, 25 a Maio, 31  – “Livros proibidos pela censura de Salazar”, lista de livros proibidos pelo 

fascismo.  

- Maio, 1 a 7 – “Dia do trabalhador”, sobre a temática. 

- Junho, 1 a 30 – “Somos Crianças”, sobre a temática. 

 

• Sessão com o escritor, cientista e mágico, Filipe Monteiro, no dia 26 de maio, .às 21.30 horas; 

• Cerimónia de Entrega de Prémios do Concurso Literário Jovem, no âmbito da RBM – rede de 

Bibliotecas de Mira , no dia 26 de maio, .às 18.30 horas, na Casa do Povo de Mira. 

 

3. ÂMBITO DESPORTO 

3.1. Complexo Desportivo Municipal 

Durante o período em apreço e referente ao Complexo Desportivo Municipal, que engloba o Pavilhão de 

Desportos, a Piscina e o Estádio, no âmbito do desporto, coordenou-se todo o seu funcionamento, atividades e 

ocupação por Associações/Entidades/Particulares. 

 

3.1.1. Pavilhão Municipal de Desportos de Mira 

Atividades praticadas nos meses de fevereiro e março: 

• Aulas de Educação Física e Desporto Escolar, pela Escola Sec/3 Dr.ª Maria Cândida de Mira, no horário 

útil das 8h30 às 18h00, conforme protocolo; 

• Treinos de Hóquei e Patinagem, pela Associação Desportiva de Mira; 

• Atletismo, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha; 

• Ginástica e treinos de marcha e corrida pelo Centro Municipal de Marcha e Corrida; 

• Treinos de futsal praticado por particulares e pela CDN, BVM, e CMCRR e ACDR Unidos dos Carapelhos; 

• Treinos de basquete pela CBM. 
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3.1.2. Piscina Municipal de Mira 

Utilizadores nos meses de abril e maio, nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e 2017: 

 

abril 

Utt IX Esc. Ntç Utt R.L. Utt 2º Ciclo Utt 3º Ciclo Extra/cedência TOTAL 

2017 

2.426 696 ------ 74 189 3.385 

2016 

1.438 704 ------ 246 130 2.518 

2015 

864 1.445 16 102 82 2.508 

2014 

1.044 503 14 183 129 1.873 

2013 

1.357 644 49 215 6 2.271 

2012 

1.307 456 118 190 3 2.074 

2011 

1.183 679 11 240 71 2.113 

 

maio 

Utt IX Esc. Ntç Utt R.L. Utt 2º Ciclo Utt 3º Ciclo Extra/cedência TOTAL 

2017 

1.102 677 481 132 101 2.493 

2016 

1.205 584 ------ 243 37 2.069 

2015 

819 564 188 158 23 1.752 

2014 

1.198 365 155 522 28 2.268 

2013 

1.440 368 133 363 136 2.410 

2012 

1.570 406 80 206 4 2.266 

2011 

1.168 669 232 569 - 2.638 
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3.1.3. Estádio Municipal de Mira 

Atividades praticadas nos meses de abril e maio de 2017: 

• Treinos de futebol organizados pela Associação Desportiva Ala-Arriba, pelo Touring Clube Praia de Mira, 

pela Associação Cultural e Recreativa de Seixo de Mira e por outras entidades privadas. 

 

Mapa de utilização diário: 

Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira sábado domingo 

09h00 – 

13h00 
Escola Secundária Dr.ª M.ª Cândida 

Jogos oficiais 

Infantis AA16 

e Benjamins 

AA22 

 

14h00 – 

18h00 Jogos oficiais 

Veteranos  

Ala Arriba 16 

Seniores 

Touring 24 18h30 – 

20h30 

Infantis 

AA16 
 

Traquinas e 

Petizes AA 30 

Infantis 16 

Benjamins 

22 

Séniores 

ACRSM  

20h30 – 

22h30 
  

Veteranos AA 

16 
   

N.º ut. 

diários: 
16  46 22 25 54 44 

Total n.º utlz semanal: 217 

 

3.2. Desporto:  

Atividades organizadas pelos serviços da Câmara: 

• 40 Anos de Poder Local: colaboração nas comemorações do 25 abril, no Jardim do Visconde, com 

homenagem aos autarcas locais, representantes e presidentes de junta, eleitos desde 1977. 

• Comemorações Oficiais 100 Anos dos Paços do Concelho: realizadas no dia 14 de maio, pelas 17 horas, 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a participação da Filarmónica Ressurreição de Mira e o 

Grupo Folclórico de Portomar. 

• Mira Saudável – 5ª Feira da Saúde: planificação, organização e apoio às atividades desportivas 

integradas na feira da saúde, realizada a 26 e 27 de maio, no Jardim Municipal de Mira, com a 

participação de 16 entidades entre as quais 8 associações do concelho: ACR Seixo; CM Barra de Mira; 

Lagonense FC; BVM; 2 secções do CDN, FRM e ASC Valeirinha; entidades convidadas foram o CLDS M3G 

Mira Social, Centro de Saúde de Mira e o Centro Equestre da EPADRV, o Núcleo Regional do Centro da 

Liga Portuguesa Contra o Cancro; a FresMúsica e o Centro Municipal de Marcha e Corrida. 

 

3.3. Associativismo: Atividades organizadas pelas diversas associações/instituições concelhias, que contaram 

com apoio logístico/financeiro/material dos serviços municipais: 

• Encontro Basquet na Páscoa: organizado pela Escola de Modalidades da Casa do Benfica, realizado no dia 

8 de abril, sábado, no pavilhão municipal de desportos de Mira, durante a tarde. 
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• 1º Festival de Sopas de Carromeu: realizado no dia 23 de abril, pela Associação de Melhoramentos e 

Cultura de Carromeu, na sua sede. 

• Gala Solidária: organizado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mira, no dia 23 de 

abril, no pavilhão municipal de desportos de Mira, com a participação do Grupo Folclórico da Casa do Povo 

de Mira; Allegr’ARTE – União de Músicos de Mira; Banda Seixo – ACR Seixo; Teatro humorístico – ACR Seixo; 

Movimento Juventude Cristã de Portomar; Grupo Coral de Mira; Grupo Folclórico Poço da Cruz; Grupo Coral 

da Barra; Flor; Mariana Oliveira; Ana Ferreira; Cátia Quitério e Joel Cardoso; Diana Palhavã; Alcino Clemente; 

Faustino; Adriana Santos; Zé Rascunho; Grupo Cercimira. 

• Concentração Motard: realizou-se nos dias 5, 6 e 7 de maio, pelo Grupo Motard Montar para Viver “Terras 

de Mira”, no Parque Varandas de São Bento no Corticeiro de Baixo, com o apoio do Município de Mira, da 

Junta de Freguesia de Mira e da Comissão de Gestão do Parque Varandas de S. Bento. 

• Caminhada Solidária – Pirilampo Mágico 2017: organizada pela Cercimira, no dia 6 de maio, com início no 

Museu Etnográfico da Praia de Mira. 

• Concerto Dia da Mãe: realizado no dia 7 de maio, pela Escola de Música da Filarmónica Ressurreição de 

Mira, pelas 17 horas, na Casa do Povo de Mira, com a participação de Orquestras Infantis; Coro Infantil da 

Escola de Música e Raquel Franco artista convidada. 

• 11º Convívio de Pesca na Ria de Aveiro: organização da Associação Cicloturista do Cabeço de Mira, no dia 

13 de maio, com o apoio do Município, da Junta de Freguesia de Mira e da Alvospot. 

• XIII Feira dos Grelos: realizada nos dias 19, 20 e 21 de maio, na sede da Confraria Nabos e Companhia, 

organizadora do evento, em Carapelhos. O evento, além do serviço de almoços e jantares também teve 

pastelaria ao vivo, artesanato, espaço dos autores da confraria, provas de vinho e showcooking e muita 

animação ao vivo. 

• 2ª Regata Internacional Pescanova: organizada pelo Clube Náutico da Praia de Mira, com apoio do 

Município de Mira, patrocinada pela Pescanova, OZ Energia, STIB Transporte e colaboração da Junta de 

Freguesia de Praia de Mira, A.RBL, Federação Portuguesa de Remo, ALVOSPOT, Cruborg, Ginásio Fit Me e 

Ginásios de Educação Da Vinci. Prova realizada no dia 20 de maio, na Barrinha da Praia de Mira. 

• Tertúlia Caretos da Lagoa, Economia, presente e futuro: realizada no dia 20 de maio, pelas 21h30, na Casa 

da Lagoa - Turismo Rural, organização da secção de Caretos do Lagonense Futebol Clube, com a 

participação do orador Dr. António Pinelo Tiza. 

• XXII Encontro de Coros das Terras da Beira-Rio: organização do Grupo Coral de Mira, apoio da Paróquia de 

Mira, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mira e do Município de Mira, realizado no 

dia 20 de maio, na Casa do Povo de Mira. 

• 2º Concurso Nostra Cantores: evento organizado pelo Clube Domus Nostra, realizado nos dias 28 de maio e 

3 de junho, fase eliminatória e final, na Casa do Povo de Mira, para crianças até aos 15 anos, com o apoio 

da Secção Domus F do CDN, do Município, da Junta de Freguesia de Mira, da Fresmúsica, da Filarmónica 

Ressurreição de Mira, da Casa do Povo de Mira, do Mira On Line, Voz de Mira, Gandarez, Aurinegra, DM 

Produções Audiovisuais, Mira Rádio e Caixa de Crédito Agrícola. 

• Festival Panda encenado: realizado no dia 4 de junho, pelas 15 horas, na sede da associação e com 

organização da Associação de Melhoramentos e Cultura de Carromeu. 
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4. OUTROS ÂMBITOS 

4.1. Gabinete de Apoio ao Empreendedor de Mira 

• Atendimento e monitorização de (potenciais) empreendedoras/empreendedores; 

• Reuniões de coordenação/planificação de ações na CIM-RC. 

• Este ano letivo, 2016/2017, pela primeira vez, os/as alunos/as e os/as docentes do 3.º ciclo do ensino 

básico apresentam as suas ideias de negócio em formato de exposição, cada turma teve um stand, para 

apresentar a sua ideia de negócio/empresa. Realizou-se no dia 27 de maio, a 1.ª edição da Expo 

Empresas integrada na ExpoMortágua 2017, ao longo deste dia, os alunos do 7ºB, do Agrupamento de 

Escolas de Mira foram acompanhados pelos professores que os apoiaram no desenvolvimento do projeto, 

por técnicos/as da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, da empresa consultora do projeto 

Gesentrepreneur e das Câmaras Municipais. O município juntou-se a este projeto e esteve presente na 

ExpoMortágua com um stand promocional.  

 

4.2. Arquivo Histórico 

Através de um Contrato Emprego Inserção, medida do IEFP, foi integrada a ex estagiária Pepal em Arquivo 

Histórico, que continuou a fazer a higienização, codificação e interpretação de vários documentos históricos.  

A ressalvar a pesquisa no âmbito dos 100 anos do edifício dos Paços do Concelho, que resultou na exposição 

que se encontra no hall de entrada do mesmo edifício, e a realização de guião para posterior realização de 

visitas guiadas às escolas do Concelho.  

Ainda se iniciou a pesquisa sobre a figura “Visconde da Corujeira”  

 

4.3. Parque de Campismo Municipal 

O Parque de Campismo Municipal, estando aberto ao público durante todo o ano, acolheu Encontro Nacional 

de Estudantes de enfermagem, de 22 a 26 de Maio, tendo os serviços municipais colaborado na respetiva 

logística. 
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DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, 

ORDENAMENTO E AMBIENTE 

 

PROTEÇÃO CIVIL 

o Rodagem de areias, preparação da época balnear; 

o Plano Prévio de Intervenção para o Dia da Criança; 

o Destruição de ninhos de vespa asiática; 

o Cortes de estrada em situações de emergência; 

o Participação dos ninhos de vespa asiática na plataforma SOS vespa; 

o Recuperação e resgate de animais marítimos e sua entrega no Centro de Recuperação de Animais; 

o Coordenação de segurança nos eventos realizados no município; 

o Acionamento de equipas municipais para remoção de árvores em risco; 

o Lavagem de pavimento e sinalização prévia em vários cenários de emergência; 

o Captura de animais errantes na via pública; 

o Acompanhamento e comunicação à EDP de avarias elétricas no concelho de Mira; 

o Verificação dos sistemas de combate a incêndios (extintores); 

o Emissão de pareceres a eventos e outras atividades; 

o Emissão de alertas e comunicados; 

o Monitorização de caudais do sistema hídrico e verificação das estruturas de controlo; 

o Preparação do dispositivo de fogos florestais; 

o Patrulhamento e vigilância florestal; 

o Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

o Atendimento ao público no âmbito do ordenamento do território, numeração de polícia e cadastro 

predial; 

o Emissão de 9 números de polícia mediante os pedidos de requerente; 

o Informação de 9 números de polícia em processos de obras; 

o Informação de 10 certidões; 

o Instrução do processo de correção material da Reserva Ecológica Nacional para efeitos de publicação; 

o Elaboração de mapas do cemitério de Mira; 

o Elaboração de mapas de toponímia do concelho para a metrologia; 

o Elaboração do mapa de zonas de abastecimento e de pontos de amostragem da qualidade da água; 

o Elaboração da carta de zonamento da alteração do Plano de Urbanização de Mira; 

o Apoio à fiscalização na localização de terrenos; 
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o Transformação de algumas shapefiles para o novo sistema de coordenadas ETRS89 TM06; 

o Elaboração de mapas da localização e das condicionantes para o Estudo de Impacto Ambiental da ZI 

Montalvo; 

o Atualização de bases de dados dos números de polícia; 

o Apoio ao Gabinete Florestal na cartografia e informação de processos; 

o Realização de vistorias no âmbito de processos de obras particulares; 

o Elaboração de cartas de apoio à DAF (venda ambulante) e DEFC (caminhadas e percursos); 

o 2.ª alteração ao PPZIM Pólo II – Elaboração dos documentos que constituem o conteúdo documental 

do instrumento de gestão territorial e envio dos mesmos para a CCDRC para agendamento da 

conferência procedimental; 

o Plano de Urbanização de Mira – Elaboração dos documentos que constituem o conteúdo documental 

do instrumento de gestão territorial e envio dos mesmos para a CCDRC para agendamento da 

conferência procedimental; 

o 3.ª alteração ao PDM de Mira – Participação pública e relatório de ponderação da mesma; 

o Elaboração da versão final dos documentos a submeter à aprovação da Assembleia Municipal para 

posterior submissão da proposta e publicação em DR. 

o 4.ª alteração ao PDM de Mira – elaboração do Relatório de Fatores Crísticos (no âmbito da Avaliação 

ambiental estratégica) e envio do documento às ERAE – entidades com responsabilidades 

ambientais; 

o Seminário/formação “Reporte de ocorrências no Litoral – procedimento operacional padrão”; 

o Seminário “A Região e Centro do País, 10 anos depois do PNPOT”; 

o Formação “Ordenamento do Território: instrumentos e metodologias” 
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AMBIENTE                                                                                                                  

o Envio de informação solicitada no âmbito do Programa/protocolo “O Lado Verde da Bandeira Azul” - 

estudo das valias económicas, sociais e ambientais da BA- a apresentar brevemente os resultados 

nacionais da participação de 6 municípios portugueses; 

o Desenvolvimento das Atividades de Educação Ambiental do Programa Bandeira Azul – envolvendo 

especialmente a comunidade escolar, IPSS e a CERCI – Mira; 

o Submissão à Entidade Reguladora do Serviço de Águas e Resíduos (ERSAR) dos Indicadores de 

Qualidade do Serviço de Resíduos relativos a 2016; 

o Acompanhamento de análises laboratoriais PCQA 2017 – Programa Controlo da Qualidade da Água, 

aprovado pela ERSAR; elaboração e publicação de editais dos resultados da qualidade da água para 

consumo humano; 

o Acompanhamento da limpeza e manutenção dos percursos pedestres de Mira, colocação de 

infraestruturas interpretativas e sinalética, com vista à sua homologação nacional e internacional;  

o Esclarecimento aos munícipes; colaboração com entidades; emissão de pareceres e participação em 

reuniões técnicas. 

 

DEFESA DA FLORESTA 

o Envio dos relatórios mensais, ao ICNF, com o registo da assiduidade dos Sapadores, assim como as 

despesas com combustível e gasolina para as máquinas, quilómetros efetuados e gastos com 

equipamentos; 

o Fiscalização de terrenos em mau estado fitossanitário e alerta aos proprietários, mediante aviso de 

outros munícipes. Foram notificados, 58 proprietários, 34 na freguesia de Mira, 14 na freguesia da 

Praia de Mira, 2 na freguesia do Seixo e 8 na freguesia dos Carapelhos. O alerta é realizado após 

informação de proprietário confinante. 

o Elaboração de dois editais de procura de proprietário desconhecido. Após diversas diligencias e 

verificada a anuência dos mesmos, foi realizada uma intervenção silvícola em Mira, estando em curso 

uma proposta de intervenção no caminho Municipal entre o Areal e a Lentisqueira. 

o Elaboração do relatório trimestral da equipa de Sapadores florestais e inserção na plataforma do SGIF 

para posterior pedido de pagamentos. No 1º trimestre foram intervencionados 16.1 ha em gestão de 

combustíveis no aldeamento MiraVillas 

o Elaboração do Plano Operacional Municipal. Este é um Plano que visa a articulação coordenada entre 

os diversos agentes de DFCI a atuar no Concelho de Mira durante o período crítico aos incêndios 

florestais. 

o Reunião da CMDFCI realizada a 18 de abril. Nesta reunião foram apresentadas as campanhas de 

sensibilização realizadas em 2017, nomeadamente a comemoração do dia da árvore e o POM 2017. 

o Elaboração de Cartografia de apoio de decisão e informação digital para entrega com o POM ao ICNF, 

para validação de dados e utilização no PDDFCI. 
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o Inserção de ata de aprovação do POM no IPLAN de forma a validar as operações propostas ao nível 

DFCI. 

o Procedimentos para início de intervenções silvícolas no âmbito da candidatura do POSEUR, relativa a 

faixas de gestão de combustíveis, em dois locais estratégicos de forma a minimizar o risco de 

incêndio.  

 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

o Manutenção e limpeza das instalações sanitárias e papeleiras na Praia de Mira; 

o Apoio ao evento ENEE, nomeadamente na limpeza do recinto; 

o Apoio ao Grupo Motard no Corticeiro de Baixo; 

o Limpeza do jardim na Rua Fernandes Costa, junto ao Intermarché; 

o Colocação de plantas sazonais e relva e arranjo do jardim - Casal de S. Tomé; 

o Colocação de plantas no separador de Mira; 

o Arranjo da rotunda do Cential;  

o Colocação de plantas no separador da Praia de Mira; 

o Limpeza e manutenção da área envolvente à rotunda da Praia de Mira; 

o Limpeza da área envolvente à “Varanda Verde” e junto aos “Viveiros”; 

o Arranjo das floreiras do edifício da Câmara Municipal; 

o Manutenção dos canteiros da Vala das Lavadeiras; 

o Continuação da produção de plantas na estufa do armazém municipal; 

o Manutenção da rotunda do Lago Real; 

o Limpeza e corte de ervas na calçada - Valeirinha, Leitões, Carromeu, Arneiro, Portomar, Presa, Casal 

de S. Tomé, Bombeiros de Mira; 

o Manutenção e limpeza do cemitério de Mira; 

o Manutenção de sistemas de rega; 

o Limpeza e/ou cortes de relva nas vias públicas, rotundas, passeios, largos e jardins públicos (Mira 

jardim do Visconde, Piscina, Estádio Municipal, Escola de Música, Museu, Creche e Igreja. Jardim do 

Columbódromo, Portomar, Valeirinha, Areal, Leitões, Lentisqueira, Cavadas, Corujeira, Ermida, 

Carromeu, Casal de São Tomé, rotunda da Praia de Mira, Miraoásis, Barra de Mira e jardim da Praia 

de Mira); 

o Conservação e manutenção dos Espaços Verdes Urbanos (EVU); 

o Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

o Manutenção dos equipamentos; 

o Limpeza do largo da Feira em Portomar; 

o Recolha de ferralha em todo o concelho. 

 

TRÂNSITO 

o Sinalização/corte de estrada no âmbito de alguns eventos realizados; 

o Substituição e colocação de sinalização rodoviária. 
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SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

o Atendimento ao público no gabinete veterinário; 

o Campanha de vacinação antirrábica, vacinação de canídeos e identificação eletrónica de canídeos, no 

Consultório Médico Veterinário Municipal; 

o Introdução de 11 registos de identificação animal na plataforma SICAFE; 

o Inspeção bissemanal ao Mercado Municipal;  

o 6 Vistorias às feiras de Portomar e Mira; 

o Captura de 8 adultos canídeos errantes; 

o 11 deslocações ao “Abrigo do Carinho” para vacinação, identificação eletrónica e realização de 

exames clínicos; 

o Recolha e encaminhamento de 4 cadáveres de canídeos na via pública; 

o Assistência a 1 animal traumatizado na via pública; 

o Solicitação pela GNR, para avaliação de situação de intranquilidade provocada por canídeos (Praia de 

Mira, Mira, Seixo); 

o  Solicitação pela GNR, para averiguação de uma agressão provocada por um canídeo; 

o Vigilância clinica a um canídeo em sequestro sanitário; 

o Vistoria conjunta às condições estruturais e de funcionamento da feira gastronómica dos grelos e o 

evento “Encontro Nacional de Enfermagem”; 

o Deslocação para a possível identificação de animais errantes em Portomar, Praia de Mira, Ermida e 

Carapelhos; 

o Castração, no consultório médico veterinário municipal, de um animal errante para adoção; 

o Apoio a um canídeo atropelado na via pública; 

Avaliação da situação de risco para a realização da venda de aves na Feira de Portomar, em virtude do surto da 

gripe de aves. 
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UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 
Pretende-se com este relatório, informar os membros da Assembleia Municipal, sobre a atividade 

desenvolvida pela Unidade de Gestão Urbanística (UGU) no período que decorre entre 16.02.2017 e 

05.06.2017. 

De acordo com os dados retirados da aplicação das obras particulares, SPO (Sistema de Processos de 

Obras), naquele período foram apresentados: 

 - Pedidos de aprovação de projetos de arquitetura --------------------------- 

- Pedidos de aprovação de especialidades ------------------------------------- 

- Pedidos de admissão de comunicações prévias ----------------------------- 

- Pedidos licença especial para acabamentos --------------------------------- 

- Pedidos de alteração durante a obra ------------------------------------------ 

- Pedidos de renovação de processo ------------------------------------------- 

- Pedidos de informação prévia ------------------------------------------------- 

- Pedidos de autorização de utilização e alteração de utilização ----------- 

- Pedidos de certidões diversas ------------------------------------------------- 

- Pedidos de certidões de destaque --------------------------------------------- 

- Pedidos de certidões de propriedade horizontal ---------------------------- 

- Pedidos de certidões de isenção de licença de utilização ------------------ 

- Pedidos consultas de processos ----------------------------------------------- 

- Pedidos vistoria ----------------------------------------------------------------- 

- Pedidos apresentação de elementos solicitados ----------------------------- 

- Pedidos fotocópias autenticadas e simples ---------------------------------- 

- Pedidos de informação solicitados por particulares ------------------------ 

- Pedidos de informação solicitados por entidades públicas ---------------- 

- Pedidos prorrogação de alvarás de obras ------------------------------------ 

- Pedidos de emissão de alvarás de demolição ------------------------------- 

- Pedidos de emissão de alvarás de obras ------------------------------------- 

- Pedidos de emissão de alvarás de utilização -------------------------------- 

- Pedidos de obras de urbanização --------------------------------------------- 

- Pedidos de emissão de alvará de loteamento -------------------------------- 

- Pedidos de averbamento (artº 9º do RJUE) --------------------------------- 

- Pedidos de averbamento (artº 77º do RJUE) -------------------------------- 

- Pedidos de ocupação da via pública ------------------------------------------ 

- Pedidos de receção de obras de urbanização -------------------------------- 

- Pedidos de registo de A. L. e placa identificativa -------------------------- 

- Comunicações obras isentas de controlo prévio ---------------------------- 

- Fichas técnicas de habitação -------------------------------------------------- 

- Mera comunicação prévia de estabelecimentos ---------------------------- 

- Requerimentos de pedidos diversos ------------------------------------------ 

---Foram emitidos os seguintes alvarás: 

- Construção de habitação e muro ---------------------------------------------- 
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- Construção de habitação e anexo de apoio ---------------------------------- 

- Construção nova de habitação ------------------------------------------------ 

- Ampliação/alteração de habitação -------------------------------------------- 

- Construção de arrumos agrícolas --------------------------------------------- 

- Construção de anexos de apoio á habitação --------------------------------- 

- Construção de indústria -------------------------------------------------------- 

- Ampliação de indústria -------------------------------------------------------- 

- Ampliação de habitação e comércio/serviços ------------------------------ 

- Construção de muros de vedação --------------------------------------------- 

- Construção nova de habitação e arrumo agrícola -------------------------- 

- Ampliação de igreja ------------ -------------------------------------------- 

- Licença especial – artº 88º ----------------------------------------------------- 

- Construção comércio/serviços ------------------------------------------------ 

- Ampliação/alteração empreendimentos turísticos -------------------------- 

- Construção de estabelecimento de turismo em espaço rural -------------- 

- Construção de sepulturas perpétuas ------------------------------------------ 

- Alvarás de utilização ----------------------------------------------------------- 

- Alvarás de alteração de utilização -------------------------------------------- 

- Alvarás de demolição ---------------------------------------------------------- 

- Alvarás de ocupação da via pública ------------------------------------------ 

--- Foram emitidas as seguintes comunicações prévias: 

- Infraestruturas de telecomunicações ----------------------------------------- 

- Ampliação de anexo -- --------------------------------------------------------- 

- Construção de habitação ------------------------------------------------------- 

- Construção de muro ------------------------------------------------------------ 

- Alteração de habitação --------------------------------------------------------- 

--- Foram feitas: 

- Participações pela Fiscalização, (obras ilegais e edifícios em más condições) -- 

- Participações e reclamações por munícipes --------------------------------- 
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No que respeita às receitas atingidas com os procedimentos desenvolvidos pela UGU, informamos que 

neste período foram emitidas 1.008 faturas no valor total de € 71.422,35. De salientar que nesta receita está 

incluída alguma faturação de água, uma vez que todos os serviços passaram a receber faturas referentes a 

abastecimento de água. 

Mira, 28 de Junho de 2017 

O Presidente da Câmara 

 
Raul Almeida, Dr. 
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