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Estrutura hierarquizada 
Com cinco unidades flexíveis, sendo uma unidade coordenada por um dirigente intermédio de 3.º 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 32 
Secção de Obras Municipais; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 36 
Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 51  
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

INFORMÁTICA 
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS 

No âmbito da Administração de Sistemas foram desenvolvidos os seguintes pontos: 

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

e resolução dos problemas ocorridos. 

 Atualização de configuração dos sistemas operativos servidor instalados no Município; 

 Monitorização de backups; 

 Configuração de Ativos. 

 Instalação e configuração de backups remotos; 

 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). 

 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; 

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

funcionamento do circuito interno de telecomunicações; 

DESENVOLVIMENTO E SUPORTE APLICACIONAL 

No âmbito do Desenvolvimento e Suporte Aplicacional foram desenvolvidos os seguintes pontos: 

 Elaboração de gráficos de apoio aos relatórios de atividades de vários serviços; 

 Compilação de todos os relatórios de atividades dos serviços de forma a criar o Relatório de Atividades 

para a Assembleia Municipal; 

 Apoio no balcão de atendimento; 

 Formação em local de trabalho da aplicação MyDoc; 

 Restruturação da front page do Portal do Município; 

 Atualização de informação no Portal do Município: 

• Publicação de notícias e destaques; 

• Ementas escolares; 

• Regulamentos; 

• Editais; 

• Assuntos em Discussão Pública; 

• Atas; 

• Índice de transparência; 

• Boletim Municipal. 

• Atualização de informação na plataforma MyNet e Serviços Online; 

• Criação e disponibilização de formulários, protocolos e regulamentos no MyNet; 

• Manutenção das aplicações Arquivo e Orçamento Participativo; 

• Configurações relativas à faturação do Sistema de Gestão de Refeições, nomeadamente o envio 

de fatura eletrónicas para email e adesão ao débito direto; 



 

Página | 3 

• Implementação dos 22 processos do projeto Modernização Administrativa - Reengenharia de 

processos promovido pela CIM RC. Configuração e colocação em produção no MyNet; 

 

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 

No âmbito da Gestão e Manutenção dos Sistemas Informáticos foram desenvolvidos os seguintes pontos: 

 Instalação e atualização de diverso software; 

 Configuração do novo software antivírus; 

 Instalação e atualização de aplicações de gestão autárquica; 

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

informações de carência; 

 Pesquisa de consumíveis em défice na Câmara Municipal de Mira e elaboração de informações de carência 

no sentido de evitar uma rutura de stock; 

 Reparação de Computadores; 

 Configuração de novos computadores; 

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

contratos de assistência técnica; 

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

 Procedimentos referentes às citações de processos de execução fiscal, disponibilizando referências por 

multibanco, débito direto, CTT; 

 Procedimentos referentes ao pagamento de refeições escolares, disponibilizando referências por 

multibanco; 

 Pedidos de assistência técnica a equipamentos de impressão; 

 Para Assistência técnica diversa aos equipamentos e utilizadores afetos a: 

• Edifício Câmara Municipal; 

• Piscina Municipal; 

• Posto de Turismo/Museu Etnográfico; 

• Julgados de paz; 

• Mira Center. 

 Restruturação de formulários ao abrigo Modernização Administrativa - Reengenharia de processos da 

CIMRC; 

 Apoio à empresa Smartvision nos trabalhos de configuração dos Centros de Custos “Bens ou Serviços” nos 

artigos de receita. 

GESTÃO DE CONTEÚDOS NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE 

Neste âmbito foram realizadas as seguintes operações: 

 Restruturação e disponibilização de documentos/procedimentos na Intranet/Internet na pasta Modelos; 

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

 Atualização de procedimentos e documentos no âmbito do RGPD. 

APOIO INFORMÁTICO ÀS ESCOLA E JARDINS DE INFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE MIRA 

No âmbito do Apoio Informático às Escolas e Jardins de Infância foram desenvolvidos os seguintes pontos: 

 Assistência Técnicas a escolas e Jardins de Infância. 



 

Página | 4 

ARQUIVO ADMINISTRATIVO 

 
No Arquivo Municipal, prossegue-se, com as operações e procedimentos básicos no acervo documental: 

higienização, selecção e avaliação da documentação, identificando valores e prazos de conservação. 

 Deu-se continuidade a higienização e avaliação da documentação do arquivo administrativo entre as datas 

1990-1995. (gráfico I) 

 No arquivo de notariado parte contencioso iniciou-se a higienização. (gráfico II) 

 Elaborou-se a higienização e digitalização de requerimentos do Cemitério Municipal com datas extremas 

de 1883-1925 (arquivo histórico).  

 Esta operação, permite-nos uma melhor resposta para atualização do cadastro das sepulturas na 

aplicação informática de gestão do cemitério. Permitiu-nos ainda, obter novos dados que servem de 

apoio à pesquisa sobre as concessões anteriores ao ano de 1945, por não existirem alvarás anteriores 

a esta data. (gráfico III) 

 Deu-se continuidade à organização e condicionamento da documentação de notariado após a sua 

higienização com as datas extremas 1958-1962. 

 Seleção e avaliação de guias de receita afim de “filtrar” informação na operação de atualização do 

cadastro das sepulturas.  
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
SGP (Sistema de Gestão de Pessoal): 

 
 Alteração de algumas afetações no cadastro de alguns Trabalhadores no SGP (36) 

 Procedimento de atualização da base remuneratório para a função publica no SGP e consequentes 

alterações no cadastro de 79 trabalhadores  

 Atendimento de trabalhadores 

 Arquivo de documentação nos respetivos processos 

 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 440 Recibos de 

vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores 

 Registo de documentação (faltas, férias e certificados de incapacidade entre outros e arquivo) na aplicação 

My Doc (700)  

 Processamento mensal de comparticipações da ADSE, 110 recibos (38 em março e 72 em abril) 

 Envio de declarações IRS por email a 49 trabalhadores e via CTT a 40 trabalhadores (total 89) 

 
INFORMAÇÕES: 

 Informações sobre compensação caducidade contrato (5)  

 Informações sobre pagamentos de férias não gozadas (1) 

 Informação sobre flexibilidade de horário (2)  

 Informação sobre comparticipações da ADSE (2) 

 
ADSE: 

 Recebidos 18 cartões da ADSE, efetuada a respetiva alteração de dados na aplicação de pessoal, entrega 

aos trabalhadores e arquivo no processo individual  

 Pedido de emissão na ADSE Direta dos Cartões da ADSE de aposentados (4) 

 Inscrição de descendente de trabalhador na ADSE Direta (1) 

 Renovação de Direitos da esposa de Trabalhador (1)   

 Pedido de 2ª via de Cartão ADSE em formato papel via ADSE Direta (2) 

 Pedido de Cartão Europeu de Seguro de Doença via ADSE Direta (2)   

 Pedido de junta médica da ADSE (1) 

 
DECLARAÇÕES:  

 Declaração de vínculo e tempo de serviço (4)  

 Elaboração e envio para publicação DR de aviso sobre designação em comissão de serviço de cargo 

direção intermédia 3º grau (5) 

 Elaboração de despacho de designação em comissão de serviço de cargo direção intermédia 3º grau (5) 
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 Elaboração e envio para publicação DR de aviso sobre mobilidade intercarreiras de trabalhador (1) 

 Elaboração e envio para publicação DR de aviso sobre designação de Chefe de Gabinete (1) 

 Elaboração e envio para publicação no DR de aviso sobre a Alteração ao Regulamento de Organização dos 

Serviços Municipais do Município de Mira (1) 

 Elaboração da 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2019 

 Elaboração de listagem de Dados de Medicina no trabalho (identificação trabalhador e datas consultas) 

(1) 

 Elaboração de despacho de atribuição de subsídio de turno a trabalhador (1)  

 Elaboração de Aviso de Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

publico por tempo determinável, na modalidade de CTFP – termo resolutivo incerto (2) 

 Elaboração e envio para publicação DR de aviso sobre cessação de funções por motivo de aposentação 

de trabalhador (2) 

 
Concurso interno de ingresso para admissão de estagiário de especialista de Informática de Grau 1 – nível 2: 

 Elaboração de ata nº1 (1) 

 Notificações de exclusão (2) 

 Notificação de admissão e realização provas de seleção (1) 

 
MOBILIDADE ENTRE SERVIÇOS: 

 Elaboração de atas nº1 e 2, notificação para EPS (1) 

 Notificação Lista ord. Classif. Final (1); 

 Lista Classif. Final (1); 

 Despacho de homologação (1); 

 Ofício para Município da Chamusca para pronuncia sobre a viabilidade da mobilidade (1) 

 

SIADAP 

 Apoio administrativo ao CCA 

 Elaboração de atas do CCA 

CGA 

 
 Envio de pedido de aposentação devidamente instruído via CGA direta (1) 

 Pedido de Junta médica da CGA para eventual aposentação por incapacidade de trabalhador e envio 

através da CGA direta e envio de documentação adicional (1)  

 Envio de notificações a trabalhador de deliberações da JM da CGA para atribuição de incapacidade de 

trabalhador na sequência de acidente de serviço (2) 

 
FORMAÇÃO 

 
 Inscrições em ações de formação profissional (2) 

 Fotocópias de Processo individual (406) 
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Elaboração e envio para o SIIAL do Balanço Social relativo a 2018 

 
 Reporte de informação referente aos RH do Município ao abrigo da Lei nº 57/2011, de 28 de novembro 

(SIOE – Sistema de Informação da organização do estado) através do SIIAL; 

 Envio de tabelas ao Agrupamento com toda a informação necessária para o reporte de informação do 

pessoal não docente;  

 

Procedimento concursal de cargo de Direção intermédia de 3º grau 

 
 Elaboração de atas nº1 e Ata nº2 (2) 

 Notificações de exclusão (1) 

 Notificação de admissão e realização provas de seleção (1) 

 Notificação para vogal do júri para comparecer para elaboração das provas de seleção (1) 

 Notificação para município de Cantanhede para dispensa de Vogal efetivo do júri para aplicação de 

métodos de seleção (1) 

 

ACEP  

 Convocatória aos Sindicatos para reunião revisão do ACEP (3) 
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APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 
Quanto à Secção de Apoio aos Órgãos Municipais (SAOM) dos serviços efetuados no período de fevereiro, março 
e abril de 2019, salientamos o apoio técnico-administrativo prestado aos órgãos autárquicos, Câmara Municipal 
e Assembleia Municipal: 

 Secretariado da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2019 e extraordinária de 

28 de março de 2019, elaboração das atas, respetivas minutas, editais das deliberações e tratamento 

do respetivo expediente; 

 Secretariado das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 14 e 26 de fevereiro de 2019; 14 e 28 e 

extraordinária a 26 de de março de 2019; 11 de abril de 2019 ; 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: 

 

• 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; 

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

Vereadores através da plataforma “Arquivo”; 

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

documentação para os Membros da Assembleia; 

• 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”; 

• Envio dos editais das deliberações para o serviço de Informática, de modo a que possam ser 

publicados no site do Município de Mira; 

• Envio das atas das reuniões da Câmara Municipal e das sessões da Assembleia, após aprovação, 

para o serviço de Informática, com vista à sua disponibilização no site do Município; 

• Elaboração e envio de extratos das atas aprovadas em cada reunião de Câmara para os 

diferentes serviços e divisões; 

• Emissão de certidões das deliberações dos Órgãos Municipais, sempre que solicitadas pelos 

diferentes serviços; 

 

 Deliberações das reuniões da Câmara Municipal 

 

Na reunião ordinária de 14 de fevereiro, foram apresentadas 21 propostas, das quais 3 na Divisão Administrativa 

e Financeira, 3 na Divisão de Obras Municipais, 4 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto e 7 na Divisão de 

Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 4 na Unidade de Gestão Urbanística designadamente: 
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Na reunião ordinária de 26 de fevereiro, foram apresentadas 22 propostas, das quais 12 na Divisão Administrativa 

e Financeira, 1 na Divisão de Obras Municipais, 4 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto 2 na Divisão de 

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

 

 

 

Na reunião ordinária de 14 de março, foram apresentadas 10 propostas, das quais 1 na Divisão Administrativa e 

Financeira, 3 na Divisão de Obras Municipais, 5 na Divisão de Educação, Cultura e 1 na Unidade de Gestão 

Urbanística, designadamente: 
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Na reunião extraordinária de 26 de março, foram apresentadas 7 propostas, das quais 7 na Divisão de Educação, 

Cultura e Desporto, designadamente: 

 

 

Na reunião ordinária de 28 de março foram apresentadas 18 propostas, das quais 12 na Divisão Administrativa 

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

Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, designadamente: 
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Na reunião ordinária de 17 de abril foram apresentadas 14 propostas, das quais 5 na Divisão Administrativa e 

Financeira, 1 na Divisão de Obras Municipais, 1 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto e 3 na Divisão de 

Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 4 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 

 

 
 

  

 

 

 
 

Ainda no âmbito do apoio aos órgãos autárquicos:  

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

 Acompanhamento e coordenação dos procedimentos administrativos inerentes à elaboração e aprovação 

de protocolos, de acordo com o procedimento em vigor; 

 Envio, para o serviço de Informática, dos relatórios dos serviços de modo a serem publicados no site no 

Município de Mira, de acordo com o objetivo n.º 3 definido para a Secção de Apoio aos Órgãos Municipais 

pelo Gabinete de Gestão da Qualidade; 

 

Em matéria de contratos públicos: 

 
 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de Terapeuta da Fala, na modalidade de 

tarefa”, celebrado com “Ana Maria Estevão da Silva” Valor do contrato: 12.150,00 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços em regime de tarefa para apoio ao 

funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Guarda Noturno”, celebrado com “Agostinha 

Ferreira da Silva” Valor do contrato: 4.303,60 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços para elaboração do projeto para requalificação 

de interfaces e sua conexão à rede de modos suaves e elaboração do estudo de conceção para o projeto 

da frente ribeirinha de Mira”  ”, celebrado com “MPT Mobilidade e Planeamento do Território, Ldª.”” Valor 

do contrato: 61.900,00 € 
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 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços em regime de tarefa para apoio ao 

funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Apoio portão/manutenção”, celebrado com 

“António José Leigo Reigota” Valor do contrato: 4.804,80 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços em regime de tarefa para apoio ao 

funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Higiene e limpeza”, celebrado com “Rita Maria de 

Jesus Teixeira Fresco” Valor do contrato: 4.804,80 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços em regime de tarefa para apoio ao 

funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Higiene e limpeza”, celebrado com “Maria Alice de 

Jesus Maçarico” Valor do contrato: 4.804,80 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços em regime de tarefa para apoio ao 

funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Apoio portão/manutenção”, celebrado com “José 

Júlio de Miranda Bica” Valor do contrato: 4.804,80 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços em regime de tarefa para apoio ao 

funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Guarda Noturno”, celebrado com “João Domingues 

Jarró” Valor do contrato: 4.897,20 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços em regime de tarefa para apoio ao 

funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Receção”, celebrado com “João Carlos de Jesus 

Gil” Valor do contrato: 4.804,80 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços em regime de tarefa para apoio ao 

funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Receção”, celebrado com “Ana José Nunes Damas” 

Valor do contrato: 4.804,80 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços em regime de tarefa para apoio ao 

funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Guarda Noturno”, celebrado com “Luis Miguel 

Ventura Almeida” Valor do contrato: 4.897,20 € 

 

 

 

Tabela representativa dos contratos celebrados e vertidos nos relatórios da SAOM apresentados à Assembleia 

Municipal nos meses a seguir indicados: 

 

RELATÓRIO DE: Nº. 
CONTRATOS: 

DEZEMBRO/2018 23 

FEVEREIRO/2019 4 

ABRIL/2019 11 
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SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO 
O presente relatório síntese, que tem por período de análise Março 2018/2019, pretende expressar, de modo 

sucinto, a evolução da situação quanto à execução do Orçamento da Receita (cobrada) e da Despesa (faturada) 

e das Grandes Opções do Plano (GOP) utilizando a metodologia comparativa para o período homólogo do ano 

anterior (Variação Homóloga – VH).  

Com este relatório, pretende-se avaliar os principais parâmetros da evolução da execução orçamental, 

nomeadamente, do endividamento, liquidez, compromissos, propensão à despesa, grau e tendência da execução 

da receita e défice orçamental. 

 

 Deste modo, é apresentada a seguir, a situação até ao final do mês de janeiro de 2019 quanto à: 

• Execução Global do Orçamento; 

• Execução Orçamental da Receita; 

• Execução Orçamental da Despesa; 

• Execução Orçamental das Grandes Opções do Plano; 

• Evolução do Endividamento; 

 

ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL 

No quadro seguinte apresentamos em primeiro lugar a evolução da Receita Total Cobrada e da Despesa Total 

Paga até ao final do mês de março no período compreendido entre 2016 e 2019.  

 

Figura 1- Indicadores Orçamentais 
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O saldo corrente representa a diferença entre a receita corrente cobrada líquida e a despesa corrente paga e que, 

em caso de apresentar um saldo superior a zero, significa que há uma poupança que poderá ser aplicada na 

despesa de capital, isto é, no pagamento da despesa de investimento do Município. 

Ora, pela análise do quadro acima, verificamos que, no final do Mês de Março de 2019, o Município conseguiu 

gerar um superavit corrente no valor de 177.071,75€, o que representa uma melhoria face ao registado em igual 

período de 2018, ano em que a receita corrente foi idêntica à despesa corrente paga.  

Se compararmos com o desempenho alcançado nos últimos anos, constatamos que o valor alcançado em 2019 

foi o mais elevado desde 2005, o que ainda torna mais relevante o desempenho alcançado nos três primeiros 

meses do presente ano de 2019. 

 

 
 

Figura 2 - Evolução da Receita Cobrada Vs Despesa Paga 

 
 

 

Se, para além do indicador supra referido, efetuarmos uma análise da receita liquidada (“faturada”) do próprio 

exercício vs a despesa faturada referente ao próprio ano, teremos uma visão mais nítida sobre a propensão que 

existirá para o surgimento de novos deficit / superavit orçamentais. 

Assim, da análise do quadro podemos constatar que, até ao final de Março de 2019, o Município de Mira 

conseguiu gerar um superavit de 566.689,61€ entre a receita liquidada referente ao exercício em curso e a 

despesa emitida em 2019, o que não poderá deixar de se considerar um indicador positivo bastante positivo para 

o equilíbrio orçamental do Município de Mira. 

 



 

Página | 16 

 

 
Figura 3-Evolução da Receita Liquidada Vs. Despesa Paga no Ano 

 

A estes dois indicadores ainda poderemos acrescentar um terceiro que nos permite aferir o volume de despesa 

na ótica dos compromissos, portanto numa fase mais embrionária do processo de execução dessa mesma 

despesa. Neste contexto importará analisar o volume de despesa que o Município já assumiu realizar 

(compromissos) e que ainda se encontra por pagar. 

Ao subirmos na cadeia de realização da despesa conseguiremos antecipar tendências de evolução da despesa a 

médio prazo e, por essa via, poderemos atuar atempadamente no caso existirem desvios importantes face ao 

orçamento inicialmente aprovado. 

Relativamente à análise dos compromissos por pagar importará no entanto fazer uma ressalva relativamente à 

comparação dos valores apurados em anos anteriores, pois, com a entrada em vigor da Lei 8/2012, de 12 de 

Fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), o Município de Mira passou, a partir de 2017, a 

efetuar o registo dos Compromissos relativos a contratos com principais prestadores de serviços (Ex: Ersuc, ACL, 

AIBAP) 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.  

Este ano de 2019, seguindo as melhores práticas nesta matéria, o Município de Mira optou por também fazer o 

registo do compromisso das despesas com o Pessoal e das amortizações de empréstimos logo no início do ano e 

não, mês a mês, como até ao momento. Assim, os valores anteriores a 2017 não serão diretamente comparáveis 

com os registados em igual período de 2018 e, muito menos com os registados em 2019 pois, neste último caso, 

incluem a parcela relativa às Despesas com o Pessoal e Empréstimos. Assim, se analisarmos o valor dos 

compromissos por pagar registados até ao final do mês de Março de 2019, verificamos que o seu valor é 

4.253.105,27€ superior ao registado em igual período de 2018 mas que, desde valor, 3.490.773,65€ dizem 

respeito a compromissos por pagar referente às Despesas Com o Pessoal e 110.328,00€ dizem respeito a 

Amortização de Empréstimos (+159.835,64€). 
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Figura 4- Compromissos Por Pagar 

 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

Conforme se poderá verificar pela análise da figura n.º 5, no final de março de 2019, a Taxa de Execução da 

receita atingiu os 16,65%, valor idêntico ao registado em igual período de 2018 mas, claramente superior ao 

apurado em 2016 e 2017. 

No período em análise a receita total cobrada cifrou-se em 2.331.749,87€, dos quais 1.198.115,08€ 

correspondem a “Transferências Correntes” (FEF, FSM, IRS), 261.834,83€ dizem respeito a Impostos Diretos (IMI, 

IMT, IUC) e 233.689,76€ dizem respeito a “Transferências de Capital” (Ex: Comparticipações de Projetos Co-

Financiados). 

Como se pode constatar pela análise do quadro, em termos absolutos, o valor apurado em 2019 é bastante 

superior ao verificado em igual período de 2018 (+182.566,65), sendo inclusivamente o valor mais alto apurado 

desde 2004. 

Neste contexto a taxa de execução é inferior apenas pelo facto do valor orçamentado em 2019 ser superior ao 

registado em 2018 e que se justifica pelo necessidade de dar cobertura orçamental às diversas comparticipações 

que irão ser recebidas de projetos aprovados no âmbito do Portugal 2020, bem como receita que será recebida 

pelo Município para fazer face às despesas de reposição das infraestruturas públicas afetadas pelos incêndios 

de Outubro de 2017. 

 

 
Figura 5-Receita Cobrada Líquida até ao Final março - Evolução 
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Através da figura n.º 6 podemos analisar a evolução, ao longo dos últimos quatro anos, da taxa de execução da 

receita apurada no final do mês de março. 

 

Figura 6 - Taxa de Execução da Receita No Final de março (2016-2019) 

Através da análise da figura 7 podemos verificar o comportamento que, no final de Março de 2019, as diversas 

componentes da receita corrente e de capital tiveram face ao valor orçamentado no início do ano.  

Será importante destacar pela positiva as taxas de execução verificadas nas rubricas Outras Receitas Correntes 

(71,52%), Taxas, multas e outras penalidades (26,48%), Transferências Correntes (23,49%) e nos Impostos 

Indiretos (20,28%). 

Já a reduzida Taxa de Execução apurada na rubrica de Transferências de Capital (9,83%) é um indicador do atraso 

que se está a verificar na aprovação/formalização dos diversos projetos co-financiados submetidos pelo Município 

de Mira, isto é, apesar do Municipio submeter, atempadamente, toda a documentação dentro dos prazos previstos 

a resposta por parte das Autoridades responsáveis pela gestão dos diversos fundos não tem sido tão célere como 

seria expectável. Assim, esperasse que ao caminharmos para o final do exercício económico de 2019 estes 

constrangimentos sejam ultrapassados e que, como tal, sejam criadas as condições necessárias para que o 

Município possa executar as diversas candidaturas que tem submetidas / aprovadas.  

 

Figura 7-Execução da Receita Total Cobrada Líquida até Final de Janeiro 2019 
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Receita Corrente 

No final de Março de 2019, a percentagem de realização das receitas correntes situava-se nos 17,94% 

correspondendo a um volume de cobrança de receita de 1.939.628,14€ (Figura n.º 8). 

 

Figura 8-Execução da Receita Corrente - Final março 2019 

A figura n.º 9 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de Março de 2019, isto é, representa o peso 

relativo que cada rubrica tem no total da receita corrente cobrada pelo Município de Mira. 

 

 
Figura 9-Estrutura das Receitas Correntes 

Dotação 
Anual

Cobrado % de 
Execução

 01  Impostos directos 2 157 948,00 €   261 834,83 €    12,13%

 010202  Imposto municipal sobre imóveis 1 529 900,00 €   38 472,00 €      2,51%

 010203  Imposto único de circulação 303 427,00 €      84 208,46 €      27,75%

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas i 324 611,00 €      139 154,37 €    42,87%

 02  Impostos indirectos 257 055,00 €      52 126,77 €      20,28%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 588 753,00 €      155 903,75 €    26,48%

 05  Rendimentos da propriedade 47 010,00 €         2 005,33 €         4,27%

 06  Transferências correntes 5 100 256,00 €   1 198 115,08 € 23,49%

 06030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 3 454 271,00 €   863 565,00 €    25,00%

 06030102  Fundo Social Municipal 215 106,00 €      53 775,00 €      25,00%

 06030103  Participação fixa no IRS 398 847,00 €      99 711,00 €      25,00%

 06030199  Outras 663 352,00 €      157 746,61 €    23,78%

 060306  Estado-Particip.comunit.projectos co-financ 302 140,00 €      178,09 €            0,06%

 060307  Serviços e fundos autónomos 66 530,00 €         23 139,38 €      34,78%

 07  Venda de bens e serviços correntes 2 619 179,00 €   238 577,41 €    9,11%

 08  Outras receitas correntes 43 434,00 €         31 064,97 €      71,52%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 10 813 635,00 € 1 939 628,14 € 17,94%

MARÇO 2019
DesignaçãoClassif.
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A análise da figura n.º 10 permite-nos concluir que, no final de Março de 2019, a receita corrente cobrada pelo 

município de Mira registava um crescimento de 103.299,08€ (+5,63%) face a igual período de 2018.  

Para este resultado em muito contribui o aumento verificado nos Impostos Diretos (+78.123,02€), mais 

concretamente na cobrança do Imposto Municipal sobre a Transação de Imóveis (+62.185,99€) que, no final do 

primeiro trimestre de 2019, alcançou o valor mais elevado registado desde 2004. Este é um indicador do aumento 

da atratividade económica do Município de Mira, isto é, o crescimento do volume de transações no setor 

imobiliário é revelador de que o Concelho de Mira é hoje encarado como um importante território para residir e 

trabalhar. 

Em sentido inverso, importa assinalar a redução verificada no montante cobrado a título de Venda de Bens e 

Serviços Correntes (-76.678,98€). No entanto convém esclarecer que para este resultado contribuiu 

decisivamente o menor valor cobrado na rubrica  Rendas – Outras (-108.023,38€), rubrica que é utilizada 

para registo da renda pela concessão de distribuição de energia elétrica em BT (1º Trimestre) e que, ao contrário 

do ano anterior, no final do primeiro trimestre de 2019 ainda não tinha sido cobrada pelo Município, pelo que 

estaremos em presença de um desvio negativo que será plenamente corrigido quando ocorrer o referido 

lançamento. 

 

Figura 10-Evolução da Receita Corrente - março 2016-2019 
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A figura n.º 11 permite-nos analisar o comportamento da receita corrente registada no final de março, no período 

compreendido entre 2016 e 2019. 

 

Figura 11- Evolução das Receitas Correntes - março 2016-2019 

 

Receita de Capital 

Tal como se poderá constatar pela análise da figura n.º 12, no final de março de 2019, a execução da receita de 

capital tinha atingido um valor de 281.664,03€, correspondendo a uma taxa de execução de 9,14%. 

 

 

Figura 12- Execução Orçamental da Receita de Capital 
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A figura n.º 13 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de março de 2019. 

 

 
Figura 13-Estrutura das Receitas de Capital - 2019 

A figura n.º 14 permite-nos analisar, em termos homólogos, a evolução da cobrança da receita de capital no 

período compreendido entre 2016 e 2019. 

 

Figura 14- Evolução da Receita de Capital (2016-2019) 

 
Da análise do quadro podemos constatar que, comparativamente a igual período de 2018, no final de Março 

deste ano, as receitas de capital decresceram 9,87%. 

Esta redução ficou a dever-se em exclusivo à diminuição da receita proveniente das comparticipações em projetos 

co-financiados (-70,59%). Tendo em conta os projetos já aprovados, e o consequente aumento do ritmo de 

execução dos mesmos, nos próximos meses a receita cobrada nesta rubrica terá necessariamente de subir, 

anulando portanto a quebra, neste momento, apurada nas receitas de capital. 
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Figura 15- Evolução das Receitas de Capital - março (2016-2019) 

 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

Conforme se poderá verificar pela análise da figura n.º 16, no final de março de 2019, a taxa de execução do 

orçamento da despesa cifrava-se nos 15,02%, a que correspondeu um volume de pagamentos efetuados de 

2.103.100,25€. Trata-se de uma taxa de execução ligeiramente inferior à registada em 2018, mas em termos 

absolutos representou um montante de pagamentos idêntico ao verificado em 2018. 

 

 
Figura 16- Evolução da Despesa Total Paga - março (2016-2019) 

 
Na figura n.º 17 podemos analisar a evolução, nos últimos quatro anos, da taxa de execução da despesa no final 

do mês de março. 

 
Figura 17- Evolução da Taxa de Execução da Despesa - março (2016-2019) 
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Pela análise da figura n.º 18 podemos constatar que, em termos comparativos, no final de Março de 2019 

registava-se um maior volume de despesa cabimentada (+4.621794,72€) e, simultaneamente, um maior volume 

de despesa comprometida (+4.224.859,82€).  

Tal como referimos anteriormente, os valores apurados em Março de 2019 não são diretamente comparáveis 

com os valores apurados em igual período de 2018 pois, no presente exercício económico, o Município de Mira, 

seguindo as melhores práticas de gestão, optou por, logo no início do ano, proceder ao cabimento, e respetivo 

compromisso, de um conjunto de despesas que, até então eram comprometidas, mês a mês, como é o caso das 

despesas com o pessoal e a despesa previsível de amortização de empréstimos.   

 

 

Figura 18- Evolução da Despesa março 2018 vs março 2019 
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Alterações e Revisões Orçamentais 

 
O quadro n.º 19 pretende fazer um resumo dos movimentos efetuados nas dotações de cada uma das rubricas 

da despesa resultantes de alterações e revisões orçamentais efetuadas até ao final do mês de março de 2019: 

 

Figura 19- Alterações e Revisões Orçamentais Por Económica - março 2019 

 

Despesa Corrente 

No final do mês de março de 2019, a taxa de execução da despesa corrente situou-se nos 16,37%, a que 

correspondeu um volume de despesa paga de cerca de 1.762.556,39€, do qual 51,16% diz respeito a Despesas 

Com o Pessoal e 40% à Aquisição de Bens e Serviços. 

 

Figura 20- Execução da Despesa Corrente - janeiro 2019 
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Na figura n.º 21 podemos fazer uma análise da evolução da despesa corrente paga até ao final do mês de março, 

no período compreendido entre 2016 e 2019. 

 

Figura 21- Evolução da Despesa Corrente - março 2016-2019 

Conforme se poderá constatar pela análise da figura n.º 22, no total da despesa correntes paga até ao final de 

março de 2019, as Despesas Com o Pessoal é a rubrica que maior peso tem no total (51%), seguido da Aquisição 

de Bens e Serviços com 40%. 

 

Figura 22- Estrutura das Despesas Correntes 
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Despesa de Capital 

 
Como poderá ser constatado pela leitura da figura n.º 23, no final de março de 2019, foi possível atingir uma taxa 

de execução da despesa de capital de 15,02%, a que correspondeu um valor pago de 340.543,86€. 

Será importante salientar que deste valor 84,82% diz respeito à aquisição de bens de capital e que, no final do 

primeiro trimestre de 2019, representou 288.836,22€ de pagamentos efetuados pelo Município de Mira. 

 

Figura 23- Execução da Despesa de Capital - março 2019 

Na figura n.º 23 podemos analisar o comportamento da despesa de capital paga até ao final do mês de março, 

no período compreendido entre 2016 e 2019. 

 

 
Figura 24- Evolução da Despesa de Capital Paga - março (2016-2019) 
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Compromisso Por Pagar 

 
 
 
De acordo com o artigo 3.º da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso 

das Entidades Públicas), consideram-se “Compromissos” 

“…as obrigações de efetuar pagamentos a terceiros em contrapartida do fornecimento de bens e serviços ou da 
satisfação de outras condições.” 

 

 

Ainda de acordo com o referido diploma, 

“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 um caráter permanente e estar associados a pagamentos 
durante um período indeterminado de tempo, nomeadamente salários, rendas, eletricidade ou pagamentos de 

prestações diversas”. 

 

Conforme se poderá verificar pela análise da figura n.º 25, no final de março de 2019, o valor dos compromissos 

por pagar do Município apresentavam um valor significativamente superior ao verificado em igual período de 

2018 mas plenamente justificado pelos motivos anteriormente explanados no presente relatório.  

 

Tendo em conta esta nova abordagem metodológica, o valor dos compromissos por pagar terão sempre o seu 

valor máximo no início de cada exercício económico e, a partir dessa data, irão reduzindo sempre o seu valor à 

medida que nos aproximamos do ano.  

 

 
 

 
Figura 25- Compromissos Por Pagar (2016-2019) 
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ENDIVIDAMENTO 

Capital em Divida de Empréstimos 

 
As figuras n.º 26 e 27 permite-nos analisar a evolução da divida de médio e longo prazo do Município de Março 

de 2018 a 2019.  

 

 

Figura 26- Capital em Dívida de Empréstimos 

 
Os números apresentados demonstram que, no período de doze meses, foi possível reduzir em mais de 45% o 

valor dos empréstimos de médio e longo prazo do Município de Mira.  

 

 
 

Figura 27- Capital em Dívida de Empréstimos 
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Divida a Terceiros  

Se analisarmos a evolução da dívida a terceiros a curto prazo (figura n.º 18), constatamos que, comparativamente 

com igual período de 2018, a dívida regista uma redução de 518.538,56€. 

A redução que se está a verificar só não é maior porque estamos a assistir ao aumento do ritmo de execução dos 

projetos de investimento do Município, nomeadamente, dos que se enquadram em candidaturas aprovadas no 

âmbito do Portugal 2020 e, para além disso, o Município de Mira teve de avançar com os procedimentos 

concursais para reposição das infraestruturas públicas danificadas nos incêndios de Outubro de 2017, havendo 

no entanto algum atraso na disponibilização das respetivas verbas por parte da Administração Central, o que 

acaba por refletir-se no aumento da despesa por pagar e dos próprios prazos de pagamento. 

 

Figura 28- Evolução das Outras Dívidas a Terceiros 

 

Pagamentos em Atraso 

De acordo com a Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), 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, através da imagem n.º 29, podemos avaliar a evolução do valor dos pagamentos em atraso ao longo do 

ano no período compreendido entre março de 2016 e março de 2019: 

 

Figura 29- Evolução dos Pagamentos em Atraso (2016-2019) 
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Tal como referido no presente documento e no relatório referente a Janeiro de 2019, os valores mais elevados 

dos pagamentos em atraso registados no final de 2018 e inicio de 2019, resultam, fundamentalmente, do atraso 

verificado no recebimento de comparticipações de projetos co-financiados no âmbito do Portugal 2020 e, 

simultaneamente, da necessidade que o Município teve de avançar com um conjunto de procedimentos de 

aquisição de bens e serviços de reposição das infraestruturas e equipamentos danificados nos graves 

acontecimentos que assolaram o Concelho de Mira em Outubro de 2017, sem contudo ainda ter sido recebida 

qualquer receita que, oportunamente, foi validada pela CCDRC. 

De referir a este propósito que só durante o presente mês de Abril é que, formalmente, o Município foi notificado 

da aprovação definitiva da candidatura efetuada pelo Município para reposição das infraestruturas afetadas pelos 

incêndios (Aviso de Concurso para Apresentação de Candidaturas n.º FSUE – 99 -2018 – 01).  

Assim, apesar de já termos efetuado várias despesas que se enquadram nesta candidatura, só a partir deste 

momento poderemos começar a submeter os respetivos pedidos de pagamento.  

Estabilizada a execução financeira dos projetos aprovados no âmbito do P2020, será então perfeitamente natural 

que o valor dos pagamentos em atraso possa diminuir de forma sustentada. 
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 

SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 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; 

 Pesquisa e disponibilização de dados e documentos para execução ou aprovação de financiamentos / 

candidaturas;  

 Informações e propostas para reunião de câmara; 

 Execução de peças processuais para abertura de concursos; 

 Atendimento a munícipes; 

 Tratamento e arquivo do expediente; 

 Empreitada de “Reabilitação e Reconversão de Estrutura abandonada – Mercado de Mira – envio de 

processo para Tribunal de Contas; 

 Empreitada de Requalificação Av. da Barrinha; 

 Empreitada do Jardim do Bairro do Areeiro; 

 Empreitada de Reparação Rede Viária, pista e sinalização afetada pelos Incêndios; 

 Reparação de Estações Elevatórias; 

 

Desenho:  

 Projeto execução do bairro do Areeiro; 

 Projeto 3D palheiros da mostra gastronómica; 

 Plano de sinalização temporária de trabalhos para rotunda da saída da A17; 

 Plano de sinalização temporária de trabalhos para rotundas da variante a Mira; 

 Projeto de Execução de revestimento de passeios entre km 81,210 e km 81,820 EN 109 no Cabeço Mira; 

 Projeto de execução da vala do cabeço de taludes em terra armada; 

 Projeto de execução do Passadiço do parque de merendas da Lagoa; 

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

pedidos de reparações necessários; 

 Impressão e organização de processos; 

Engenharia:  

 Elaboração dos pedidos de pagamento aos beneficiários do Programa de Apoio à Reconstrução da 

Habitação Permanente; 

 Elaboração dos pedidos de apoio aos beneficiários do Programa de Apoio à Reconstrução da Habitação 

Permanente; 

 Preparação das peças de concurso das empreitadas a executar através do Fundo de Emergência Municipal 

dos danos causados pelo incêndio de 15 de outubro de 2017; 

 Loteamento n.º 2 da Zona Industrial do Montalvo – Anteprojeto; 

 Passadiços da Lagoa – Projeto de execução; 

 Reparação da rede viária, pista ciclo pedonal e sinalização afetada pelos Incêndios – Projeto de execução; 

 Requalificação da Avenida da Barrinha – Projeto de execução; 
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 Jardim do Bairro do Areeiro – Projeto de execução; 

 Acessibilidade e Mobilidade – Inicio do projeto de execução 

 Vistorias a habitações no âmbito da ação social; 

 Acompanhamento do processo e apoio técnico à constituição da empresa intermunicipal de serviços de 

abastecimento de água potável e de saneamento de águas residuais ABMG, nomeadamente no que 

respeita a solicitações da ERSAR e do Tribunal de Contas; 

 Realização de vistorias. 

 

Fiscalização: 

 Fecho de sistemas de Saneamento de águas Residuais Mira – Lote 1; (empreitada suspensa) 

 Requalificação acessível Palheiro Praia de Mira; 

 Requalificação Avenida da Barrinha; 

 Beneficiação Rua Osso da Baleia; 

 Balneários Estádio Municipal de Mira 

 Fornecimento de alinhamentos para aplicação de lancis na rede viária Municipal; 

 

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 ruturas 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 eletricidade de desfiles de Carnaval em Mira e Praia de Mira; 

 

Calceteiros 

 Reparar calçada em todos os lugares do concelho 

 Fazer passeio em pavê frente à GNR da Praia de Mira 

 Fazer passeio de calçada na rua da Liberdade, na Praia de Mira 
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Serralheiro 

 Apoio ao mecânico na montagem amortecedor da viatura Renault Megane 

 Reparação de portão da incubadora 

 Substituição de Fernando no transporte de pessoal 

 Mudar fechadura quadro elétrico EB2 

 Reparação de portões e mudança de fechaduras nas captações da Videira 

 Fazer portões para poço de saneamento, frente ao parque de campismo 

 Reparação de grades de proteção 

 Reparação do atrelado da máquina mini giratória 

 Reparar jante da máquina Case 

 Reparar balizas campo de futebol de Carromeu 

 Reparar mesas das bombas de saneamento na Praia de Mira 

 Reparar portão armazém  

 

Pedreiro: 

 Reparar caixa de saneamento e tubos para águas pluviais que arderam pista pedonal Corga 

 Reparar manilhas e colocar grelha para águas pluviais nos Leitões 

 Reparar muro da ponte da Vala Real do Casal S. Tomé 

 Reparar corte de parede no Bairro Novo efetuado pelo serviço de águas 

 Rebaixar lancil para passagem em Carromeu 

 Reparar vários cortes de parede e cimentados efetuados pelo serviço de águas em Portomar 

 Fazer e telhar casa para o segurança do armazém 

 Reparar grelhas de águas pluviais entre Corticeiro e Carapelhos 

 Pintar estacionamento para serviços junto à Capela do Corticeiro de Baixo 

 Abrir caixa e colocar lancil para estacionamento do carro fúnebre, junto à capela de Portomar 

 Reparar caixa de saneamento na EN 109 no cruzamento de Casal Sobreiro 

 Colocar tubos de saneamento e fazer caixa para o serviço de águas na localidade da Lagoa 

 Colocar cabos de aço para segurar árvores no jardim de Mira (atras do Tribunal) 

 Carregar grades para vários eventos  

 Colocação de sinais de trânsito em vários locais do Concelho 

 Pintar muro de proteção da Vala Real no Casal S. Tomé 

 Rebaixar lancil frente ao armazém da Junta de Freguesia e GNR da Praia 

 Cimentar os pombais do columbódromo de Mira  

 Reparar gabinete do Presidente e reparar sala de aceso 

 Reparar lancil e cimentado na Rua da Barrinha na Praia 

 Colocar lona na escola dos Leitões 

 Pintar arquivo para os recursos humanos 

 Retirar degraus e cimentado, colocar lancil e fazer caixas de saneamento no passeio da Rua da Liberdade, 

na Praia de Mira 

 Pintar paredes e teto da cantina da EB2 de Mira 

 Colocar azulejos nas paredes da cozinha da cantina EB2 de Mira 

 Colocar vários sinais de trânsito no concelho 

 Pintar lugar de estacionamento de mobilidade reduzida na Praia de Mira 
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 Reparar buraco na estrada da Barra e estrada do canal na Praia de Mira 

 Vários transportes e serviços de calceteiros e outros  

 

Carpinteiro: 

 Reparar porta de vidro na incubadora 

 Colocar vidros no Centro de Saúde da Praia  

 Reparar portas e janelas do WC junto ao campo do Touring na Praia 

 Tapar caixas de estores na EB2 de Mira 

 Desmontar mobília de madeira na cantina da EB2 de Mira 

 Reparar portas e pintar cantina da EB2 de Mira 

 Levar papel do arquivo para reciclagem em Aveiro 

 Cortar madeira para cofragem 

 Desmontar parede e reparar soalho na sala junto ao gabinete do Presidente 

 Apoio no carregamento de grades Mira para Praia de Mira 

 Reparar portas e janelas WC feira de Portomar 

 Mudar mobílias na Camara 

 Reparar soalho na sala do Presidente  

 Colocar fechadura eletrónica na Camara  

 Reparar murete de madeira no parque infantil da Presa 

 Transporte de máquinas de remo Praia Mira 

 Reparar porta do gabinete de atendimento ao público na Camara 

 Reparar portas biblioteca de Mira 

 Reparar portas WC publica, junto ao parque de campismo 

 Mudar fechaduras no edifício da Câmara  

 

Asfalto: 

 Percorrer o Concelho tapando buracos com massa asfáltica e ajudando em outros serviços e alguns 

transportes;  
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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. 

Na área da animação cultural, destacou-se a preparação e realização dos Desfiles de Carnaval, que envolveram 

a comunidade associativa e escolar e manterão todo o imaginário e tradições que alavancam a identidade local, 

bem como a participação na Bolsa de Turismo de Lisboa. 

Na área da Educação, a realização da Componente de Apoio à Família para as crianças do 1º Ciclo, durante a 

interrupção letiva de Páscoa.  

 

ÂMBITO DA EDUCAÇÂO E AÇÃO SOCIAL 

 
Educação 

 
Havendo, no Municipio de Mira, 1 Agrupamento de Escolas que inclui 6 jardins-de-infância; 8 escolas do 1.º ciclo 

do ensino básico; 1 escola do 2.º ciclo do ensino básico e 1 escola do 3.º ensino básico e secundário, o serviço 

de educação municipal tenta responder e articular as respostas necessárias às competências que gradualmente 

têm vindo a ser delegadas no Municipio. Assim destaca-se: 

 Articulação, com as responsáveis da empresa ITAU, em Mira, de questões relacionadas com o normal 

funcionamento do serviço de refeições escolares, ao nível do pré-escolar e dos 1.º e 2.º ciclos. As 

refeições são confecionadas na cantina do 2.º Ciclo e distribuídas pela empresa ITAU, estimando-se uma 

média de 520 refeições (às segundas, terças e quintas feiras) e 430 refeições (às quartas e sextas-

feiras); 

 Articulação, com o técnico de Segurança Alimentar do Município, de anomalias inerentes ao 

funcionamento do serviço de refeições escolares; 

 Articulação de diversas questões no âmbito do normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino do 

concelho; 

 Articulação de questões inerentes à suspensão de serviços de Atividades de Apoio e Animação à Família, 

Componente de Apoio à Família e/ou Refeições Escolares; 

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

Município de Mira, efetivando a delegação de competências, ao nível dos estabelecimentos de ensino, 

das diversas necessidades de intervenção; 

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

com especial enfâse na preparação e articulação de questões inerentes à comemoração do Mês da 

leitura, com os estabelecimentos de ensino do pré-escolar, que se traduziu na realização de sessões de 

animação da obra “Camilo, um camelo no selva”, de Júlio Borges, pelo animador Rui Ramos; 

 Preparação, planificação e acompanhamento do serviço de Componente de Apoio à Família, na interrupção 

da Páscoa, com atividades para as crianças do 1.º ciclo do ensino básico, a decorrida na Escola Básica 

de Mira, no período de 8 a 18 de abril, com um total de 30 crianças inscritas; 
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 Articulação de questões inerentes ao Projeto Realiza.te, “Planos integrados e inovadores de combate ao 

insucesso escolar”, levado a cabo pela CIM Região de Coimbra nomeadamente ao nível do 

acompanhamento da “Equipa Multidisciplinar” e “Descobre a tua Região”; 

 Realização de projeto, na área da educação física, para as 8 salas de Jardim de Infância, beneficiando 166 

crianças semanalmente; 

 Organização logística da participação dos diversos estabelecimentos escolares na atividade de “Vale a 

Pena Verde Novo”, que consistiu numa ação de plantação e recuperação de área flagelada pelos 

incêndios. 

 Concurso Municipal de Ideias de Negócio: O Município de Mira em parceria com o Agrupamento de Escolas 

de Mira e a CIM-RC está a promover a 6ª edição do projeto “IMAGINE.CREATE.SUCCEED” 2018/2019, 

programa de Empreendedorismo nas escolas da região de Coimbra. Este programa pretende criar uma 

cultura empreendedora, promover o espírito de iniciativa, de cooperação e criatividade, permitindo aos 

jovens em idade escolar, do 1º, 2º e 3º ciclo e secundário/profissional, uma experiência real do 

empreendedorismo. Ao nível do 1º ciclo, as mascotes do programa empreendedorismo da região de 

Coimbra, o “Gaspar” e a “Inês”, visitaram a EB1 de Casal de São Tomé e a  EB1 de Portomar. A 

personagem o “Gaspar”, irá percorrer os 19 municípios pertencentes à comunidade intermunicipal da 

Região de Coimbra, abordando os principais pontos de interesse desta mesma região. Será ainda 

acompanhado nesta aventura pela mascote “Inês”, pelos professores, sempre com a supervisão de 

monitores da CIM-RC. No final do desenvolvimento da proposta no município de mira haverá um evento 

final municipal, que será realizado em junho, em Mira.Para o 2º ciclo, o programa “Empreendedorismo, 

Artes e Ofícios”, que se encontra desenhado e estruturado de forma a explorar e trabalhar as artes e 

ofícios característicos da região de Coimbra, pretende que as turmas que integrem o projeto apresentem 

novas formas de trabalhar as artes e ofícios dos setores tradicionais. Pretende-se desta forma que as 

artes e ofícios dos setores tradicionais adquiriram um novo valor no mercado e, se possível, originem 

novas oportunidades de negócio. A II Expo Empresas Júnior destina-se às turmas do 3º ciclo pretendendo 

ser um momento marcante do projeto, em que deverão criar um projeto destinado à venda de um novo 

produto/serviço, para qualquer setor de atividade. O 2º e 3 º ciclo irão apresentaram em Mira, no dia 28 

de março, o trabalho até agora desenvolvido por cada turma e posteriormente estarão representados 

na final intermunicipal que ocorrerá no dia 25 de maio, na EXPO em Poiares. Para o grau 

secundário/profissional realizar-se-á o concurso municipal de ideias de negócio. Trata-se de uma 

iniciativa com o objetivo de sensibilizar e motivar os jovens para as práticas empreendedoras, 

proporcionando-lhes uma experiência em ambiente competitivo, promovendo o trabalho em equipa e o 

espírito de iniciativa e dinamismo e cuja representação do Município de Mira, na final Intermunicipal,  

teve lugar nos dias 6 e 7 de abril, em Mortágua. Desta forma, o programa empreendedorismo no 

município de Mira conta com o envolvimento de 5 professores e cerca de 80 alunos, dos vários graus 

de ensino, que apresentam as suas ideias de negócio. 

 

Compete ainda a este serviço o acompanhamento diário da logística da Universidade Sénior do Município de Mira, 

com 140 inscritos ativos para o ano letivo 2018/2019. 
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Ação Social 

Serviço de Ação Social 

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

período em apreço, entre 16 de fevereiro e 15 de abril de 2019.  

 
Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes:  

 2 Visitas Domiciliárias para avaliação de situação social sinalizada em atendimento no Gabinete de Ação 

Social. Encaminhamento para requerimento de complemento por dependência e entrega cabaz de 

alimentos. 

 Atendimento com encaminhamento e apoio no preenchimento de requerimento de Rendimento Social de 

Inserção e Apoio Jurídico, no âmbito de estatuto de Vítima (Processo de Violência Doméstica). 

 1 Atendimento com encaminhamento para requerimento para pagamento em prestações de divida de 

refeições escolares. 

 1 Atendimento para informação acerca de Abono de Família. 

 2 Atendimentos de vítima de violência Doméstica com encaminhamento para Gabinete especializado – 

Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica de Cantanhede. 

 1 Atendimento a munícipe para preenchimento de formulário do complemento de dependência para 

entrega na Segurança social. 

 1 Atendimento a munícipe solicitando apoio no preenchimento do formulário para requerer a Prestação 

Social para a Inclusão – PSI. 

 Articulação com técnica do Hospital e bombeiros voluntários acerca de credenciais de transporte para os 

HUC. 

 1 Atendimento no âmbito da Ação Social Escolar para efetuar alteração de escalão, com base em alteração 

do escalão de abono de família. 

 1 Atendimento a munícipe encaminhada para requerimento da prestação do Rendimento Social de 

Inserção, após a alteração de residência no cartão de cidadão. 

 1 Atendimento com encaminhamento para apoio no pagamento de transporte. 

 2 Atendimentos para elaboração de reclamação à Segurança Social no âmbito de requerimento de Abono 

de Família.       

 1 Atendimento onde foi solicitado apoio alimentar de emergência, que resultou na entrega imediata de um 

cabaz de alimentos.  

Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2018 
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Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

 
 1 Atendimento a munícipe para recolha de documentação no sentido de instruir processo, relativo a pedido 

de apoio para requalificar habitação. 

 Realização de 1 visita domiciliária no âmbito do RAESD, com comissão de análise para verificar as 

condições habitacionais para possível reabilitação. 

 
Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2018 

 

 
Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

 5 Atendimentos a munícipe para recolher documentação para instruir processo, relativo a pedido de apoio 

económico para subsistência. 

 2 Atendimentos no âmbito do RAESD para instruir processo para apoio económico a tratamentos de saúde. 

 1 Atendimento a Munícipe para elaborar requerimento, para pedido de apoio económico para subsistência. 

 1 Atendimento a Munícipe que solicita apoio económico para pagamento de óculos. 

 
Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2018 
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Outras Atividades: 

 
 A Câmara Municipal de Mira é Entidade Mediadora do Programa acima referido, sendo a Entidade 

Coordenadora a Santa Casa de Misericórdia de Cantanhede, uma vez que o território é Mira e 

Cantanhede. 

 São beneficiários do programa, em Mira, 72 pessoas, 26 agregados familiares. 

 O programa tem a duração de 27 meses, sendo efetuada a entrega de alimentos mensalmente aos 

beneficiários elegíveis. 

 Receção de alimentos entregues pelas várias empresas do Programa (Sogenave, Lactogal, Cister, Poveira, 

Gel Centro, Calimenta. 

 Entrega dos alimentos às Entidades Mediadoras. 

 Realização das credenciais na plataforma informática do portal 2020 para entrega de produtos às famílias. 

 Entrega dos alimentos a 26 agregados familiares (total de 72 indivíduos). 

 Confirmação das credenciais na Plataforma do portal 2020. 

 

POAPMC (Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas): 

 A Câmara Municipal de Mira é Entidade Mediadora do Programa acima referido, sendo a Entidade 

Coordenadora a Santa Casa de Misericórdia de Cantanhede, uma vez que o território é Mira e 

Cantanhede. 

 São beneficiários do programa, em Mira, 72 pessoas, 26 agregados familiares. 

 O programa tem a duração de 27 meses, sendo efetuada a entrega de alimentos mensalmente aos 

beneficiários elegíveis. 

 Receção de alimentos entregues pelas várias empresas do Programa (Sogenave, Lactogal, Cister, Poveira, 

Gel Centro, Calimenta. 

 Entrega dos alimentos às Entidades Mediadoras. 

 Realização das credenciais na plataforma informática do portal 2020 para entrega de produtos às famílias. 

 Entrega dos alimentos a 26 agregados familiares (total de 72 indivíduos). 

 Confirmação das credenciais na Plataforma do portal 2020. 

 Participação na Sessão de Esclarecimento do POAPMC em Coimbra, alterações na plataforma informática.  

 
Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo A Alunos do Ensino Superior 

 Análise e resposta às reclamações rececionadas no âmbito do Processo de atribuição de bolsas de Estudo 

- Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior. 

 
Rede Social 

 O Conselho Local de Ação Social (CLAS) não reuniu durante o período em apreço. 
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Rendimento Social Inserção 

 4 Atendimentos para assinatura de Contrato de Inserção 

 1 Reunião do Núcleo Local de Inserção com apresentação da nova coordenadora do Serviço Local da 

Segurança Social. 

 

Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2018  

 

 
Total de atendimentos/acompanhamento/visitas domiciliárias: 30 

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

  Atividade processual:  

• Abertura de 9 novos processos  

• Reabertura de 4 processos 

•  7 Processos arquivados por não se justificar o acompanhamento por parte da CPCJ;   

• 7 Processos remetidos a Tribunal 

 
Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2018 

 



 

Página | 42 

 Atendimentos e visitas domiciliárias: 

• 42 Atendimentos no âmbito do acompanhamento de processo de promoção e proteção 

•  8 Visitas domiciliárias no âmbito do acompanhamento de processo de promoção e proteção. 

• 2 Reuniões no Hospital de Aveiro a respeito de criança em acompanhamento pela CPCJ. 

 
Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2018 

 

 

 

 
 Outras atividades: 

• Realização de 2 reuniões da modalidade Alargada 

• Realização de 4 reuniões da modalidade Restrita 

• Participação de 6 elementos da Comissão Restrita na formação “Coaching Parental” 

• Participação em Reunião no âmbito do SNIPI (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância), no Centro de Saúde de Cantanhede 

• Participação de duas pessoas no workshop “Aplicação de Gestão da atividade das CPCJ”  

• Adesão da CPCJ ao projeto “Adélia- Parentalidade Positiva” 

 
GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

 
 Receção de 7 inscrições de novos utentes que procuram oportunidades de emprego/formação. 

 Realização de sessão de informação coletiva acerca dos Direitos e Deveres, que decorreu, no passado dia 

01 de março de 2019. Compareceram 04 utentes.  

 Realização de sessão de informação coletiva que tinha como objetivo a divulgação das medidas de apoio 

ao emprego, que decorreu no passado dia 21 de março de 2019. Compareceram 06 utentes. 

 Realização de sessão de informação coletiva acerca dos Direitos e Deveres, que decorreu, no passado dia 

15 de abril de 2019. Compareceram 05 utentes. 
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 Realização de sessão de informação coletiva que tinha como objetivo a divulgação das medidas de apoio 

ao emprego, que decorreu no passado dia 17 de abril de 2019. Compareceram 08 utentes. - 

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

 

Floricultor 

Total encaminhados: 01 

Vendedor em loja   

Total encaminhados: 01 

Outros Trabalhadores Não Qualificados da Indústria Transformadora  

Total encaminhados: 05 Total colocados:03 

Apoio domiciliário  

Total encaminhados: 01 

Eletromecânico, eletricista e outros instaladores de máquinas e equipamentos elétricos 

Total colocados: 01 

Ajudante de cozinha   

Total encaminhados: 01 

Cortador de carnes  

Total encaminhados: 01 

Comercial  

Total encaminhados: 02 

Empregado de escritório  

Total encaminhados: 04 Total colocados: 01 

Contabilista  

Total encaminhados: 03 

Ajudante de cozinha  

Total encaminhados: 01 

Empregado de armazém  

Total encaminhados: 02 

Comerciante de loja – Estágio Profissional  

Total encaminhados: 02 Total colocados: 01 

Distribuidor de mercadorias e similares  

Total encaminhados: 01 
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Motorista de automóveis ligeiros e carrinhas 

Total encaminhados: 01 

Regulador e Operador de máquinas  

Total encaminhados: 01 

Outros Técnicos de Controlo de Processos Industriais  

Total encaminhados: 01 

 

Outras ações realizadas pelo GIP: 

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

 Acompanhamento dos projetos de CEI e CEI+, da responsabilidade do Município de Mira. 

 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. 

 Apoio aos utentes no envio de candidaturas espontâneas às várias entidades, via correio eletrónico. 

 Submissão de uma candidatura a estágio profissional pertencente a uma entidade externa. 

 

CULTURA E JUVENTUDE 

Animação Cultural 

 
 Preparação, coordenação e acompanhamento dos Desfiles de Carnaval, na Vila de Mira a 1 de março e na 

Vila da Praia de Mira a 3 de março, iniciativa que conta com a participação de diversos estabelecimentos 

de ensino da rede pública e privada, das instituições de solidariedade social do concelho e de diversas 

coletividades culturais e desportivas. 

 Inicio de preparação e planificação das Festas de São Tomé 2019; 

 Inicio de preparação e planificação do Programa de animação da época Balnear, na Praia de mira. 

 
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 121 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. 

 Apoio logístico à apresentação da obra “A menina vestida de preto” da autora mirense Natália Lourenço 

Martins no dia 23 de março, no Museu do Território da Gândara. 

 Apoio logístico à apresentação da obra “Os Olhos dos Gatos são Cristais de Quartzo” da autora Rosa Maria 

Oliveira no dia 30 de março, no Museu do Território da Gândara. 

 Coordenação de pesquisa bibliográfica e histórica sobre a rainha D. Luísa de Gusmão (1613 e 1666) e a 

integração de Terras de Mira no património da Casa das Rainhas, que resultou num material expositivo 

que esteva patente ao público na Bolsa de Turismo de Lisboa. O trabalho integra-se num projeto da CIM 

RC, denominado Damas de Coimbra, que pretende, através de figuras publicas femininas relacionadas 

com cada um dos 19 municípios, criar um roteiro turístico geral da região. 

 

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

No período em apreço as instalações do Museu Etnográfico / Posto de Turismo da Praia de Mira estiveram 

encerradas ao público por motivo de obras, no âmbito de tornar o edifício e suas funções com condições de 

acessibilidade a todos os cidadãos. 

Os funcionários continuaram as suas funções de atendimento ao turista, provisoriamente e temporariamente, nas 

instalações da receção do Parque de Campismo da Praia de Mira. 

 
ÂMBITO DESPORTO 

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. 

 
Pavilhão Municipal de Desportos de Mira 

Atividades praticadas nos meses de fevereiro a março de 2019: 

 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; 

ADM Atletas Horário 
Patinagem 57 segunda: 18h – 21h30 

Hóquei e patinagem 21 quarta: 18h – 22h 

Patinagem iniciação e hóquei 33 quinta: 21h – 22h30 

Patinagem 22 sexta: (17h30) – 21h 

Patinagem 57 sábado: 9h – 14h 

Jogos hóquei 21 domingo de 15 em 15 dias durante a tarde 
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 Atletismo, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha; 

ASCV Atletas Horário 

Atletismo 24 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 

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

CMMC Atletas Horário 

Ginástica 12 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 

 
 Treinos de futsal praticado por particulares e pelo CDN e UDP; 

CDN Atletas Horário 

Iniciados 15 Terça: 18h – 20h 

Seniores femininas 18 Quinta: 21h – 22h30 

 

UDP Atletas Horário 

Futsal 12 Terça: 21h – 22h 

 

 
Piscina Municipal de Mira 

Utilizadores nos meses de fevereiro e março, nos anos de 2011 a 2019: 

 

fevereiro 

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

2019 
Não há dados 

concretos devido 
avaria do controle 

de ponto e de 
registos manuais 

765 ----- 314 82 1.243 

2018 
1.103 445 ------ 335 128 2.011 

2017 
1.912 611 ----- 561 317 3.401 

2016 
937 692 168 151 16 1.964 

2015 
890 434 50 452 15 1.841 

2014 
1.284 433 161 405 36 2.319 

2013 
1.092 553 172 766 170 2.753 

2012 
1.433 504 36 262 21 2.256 

2011 
1.160 663 55 626 172 2.676 
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Estádio Municipal de Mira 

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 

 

 
Associativismo 

Atividades organizadas pelas diversas associações/instituições concelhias, que contaram com apoio 

logístico/financeiro/material dos serviços municipais: 

 8º Masters Pool PT: Realizou-se no dia 9 de março, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Mira, o Masters 

Pool PT que contou com a organização da 6ª etapa, por parte da Casa do Benfica de Mira e com o apoio 

da Câmara Municipal de Mira e da Junta de Freguesia de Mira. Estiveram presentes os doze melhores 

março 

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

2019 
Não há dados 

concretos devido 
avaria do controle 

de ponto e de 
registos manuais 

509 ----- 281 140 930 

2018 
1206 448 ---- 238 98 2.011 

2017 
1.221 909 ----- 567 149 2.846 

2016 
872 399 219 ---- 58 1.548 

2015 
1.052 491 ---- 100 74 1.717 

2014 
865 330 ---- 238 182 1.615 

2013 
877  ---- 213 48 1.517 

2012 
818 347 23 266 52 1.506 

2011 
1116 472 50 178 86 1.902 
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jogadores da modalidade, que se juntam uma vez por mês e sempre no centro do país, para dar 

espetáculo, num género de Liga dos Campeões do Pool Pt, onde participam aqueles que conseguiram 

ocupar as doze melhores posições no ranking da época anterior. A FPB (Federação Portuguesa de Bilhar) 

entidade máxima organizativa do Evento juntamente com o Casino Esc. Online e os Bilhares Carrinho 

demonstraram total agrado pela organização, o feedback dos doze atletas foi igualmente positivo. 

 Cine Concerto: organizado pela Filarmónica Ressurreição de Mira, a 17 de março, na Casa do Povo de 

Mira, pelas 16 horas, com apoio do município, da junta de freguesia de Mira, do Inatel, da Confraria 

Nabos e Companhia e da APEEMIRA. 

 Estágio Internacional de Patinagem Artística: realizado nos dias 15, 16 e 17 de abril, no Pavilhão Municipal 

de Mira, com o treinador Italiano Ruben Guenchi, organização por parte da Associação Desportiva de 

Mira. 

Atividades no âmbito desportivo, planificadas pelo Município 

 
 Início de contatos e parceria com a Associação Nacional de Desporto e Paralisia Cerebral (PCAND) no 

âmbito da criação das formações “Bola e Escola” e “Semear o Boccia”; 

 Projeto e respetivo planeamento para a atividade com as IPSS’s e CERCIMIRA denominado “Monumentos 

e Sítios”, iniciado no dia 11 de março; 

 Contatos com a PCAND e Marcação do Evento anual de Boccia, no dia 19 de Março; 

 Participação no 9º Seminário Municípios Amigos do Desporto na Mealhada, no dia 25 de março; 

 Contatos com o Agrupamento de Escolas e PCAND para marcação de reunião para realização do projeto 

“Bola & Escola”; 

 Troca de e-mails e planeamento da atividade do Campeonato Nacional de Bodyboard Universitário, relativa 

ao pedido de colaboração entre a Associação Académica de Coimbra, Federação Académica de Desporto 

universitário e Município de Mira, a realizar nos dias 26 e 27 de maio. 

 

TURISMO 

Apresentam-se neste relatório alguns dados estatísticos referentes aos meses de fevereiro e março no Parque de 

Campismo. 

O Parque Municipal de Campismo tem uma lotação de 2.256 pessoas com uma área total de 87.000m2 e 371 

alvéolos, dos quais:   

 65 alvéolos destinados a tendas pequenas, canadianas; 

 183 alvéolos destinados a tendas familiares;  

 123 alvéolos para caravanas e autocaravanas,  

 E ainda 21 bungallow’s totalmente equipados. 

Relativamente à estatística do parque, conforme podemos observar através do quadro seguinte, ordenado por 

nacionalidade, nos meses fevereiro e março observamos que o parque no que diz respeito a dormidas. 

As nacionalidades que mais procuram os serviços do parque são, naturalmente a portuguesa a rondar os 70%, 

logo seguido dos Alemães e Franceses. 
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O gráfico acima, apresenta o número de dormidas no parque de campismo nos meses de fevereiro e março. 

Denota-se um ligeiro decréscimo no número de dormidas nestes meses.  

 
BUNGALOWS 

No que diz respeito às unidades de alojamento, os 21 bungalows, existentes no Parque de Campismo têm tido 

uma procura cada vez mais crescente ao longo dos anos.  

Para demonstrar esta procura crescente, apresentamos abaixo em forma de quadro, a taxa de ocupação dos 

bungalows desde 2013. 

Conforme demonstra o gráfico abaixo, nos meses em apreço, fevereiro e março, denota-se um crescimento de 

estadias nos bungalows, estes são meses com grandes variações, pois depende sempre das datas das épocas 

festivas, como o Carnaval e Páscoa. 
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TAXA DE OCUPAÇÃO DOS BUNGALOWS 

   
 FEVEREIRO MARÇO 

2013 1% 1% 
2014 4% 11% 
2015 24% 22% 
2016 12% 16% 
2017 16% 11% 
2018 19% 9% 
2019 7% 24% 

 

 

 

 
OUTROS ÂMBITOS 

Gabinete de Apoio ao Empreendedor de Mira 

 Atendimento e monitorização de (potenciais) empreendedoras/empreendedores; 

 Reuniões de coordenação/planificação de ações na CIM-RC. 
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DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, 
ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 

PROTEÇÃO CIVIL 

 Monitorização, acompanhamento e coordenação de todos os alertas e Avisos em situações meteorológicas 

adversas; 

 Faixa de gestão de combustíveis na envolvente do Mira Villas e Miraoásis;  

 Faixa de gestão de combustíveis na rede secundária municipal; 

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

 Coordenação de segurança nos eventos realizados no município; 

 Emissão de pareceres a eventos e outras atividades; 

 Acionamento de equipas municipais para remoção de árvores em risco; 

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

 Captura de animais errantes na via pública; 

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

 Participação e eliminação de ninhos de vespa asiática;  

 Controle dos níveis hidrológicos em várias estruturas fluviais; 

 Verificação dos sistemas de combate a incêndios (extintores); 

 Ações de sensibilização conjuntamente com a GNR e Bombeiros para a limpeza de terrenos e matos; 

 Campanhas de sensibilização para a queima de sobrantes; 

 Acompanhamento do Plano de Gestão da ZEC das Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas; 

 Participação de queimas e queimadas na plataforma e acompanhamento no terreno; 

 Acompanhamento da empreitada – “Intervenções urgentes de regularização fluvial nas áreas afetadas 

pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017; 

 Elaboração das Medidas de Autoproteção da EB2 de Mira e de Portomar; 

 Preparação da época balnear 2019; 

 Emissão de avisos e alertas em situações de emergência. 

 

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

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

 Informação de 12 certidões; 

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

 Informação de 13 números de polícia em processos de obras; 

 Resposta a outros pedidos de informação – 4; 

 Atualização cadastral; 

 Atendimento ao público no âmbito do registo da comunicação da realização de queimas; 

 Procedimento para atribuição de dois topónimos na Freguesia de Mira; 

 Elaboração de mapas das freguesias; 

 Georreferenciação de idosos que se encontram mais isolados e sem família; 

 Elaboração dos mapas de corte de estrada para a realização do carnaval; 

 Elaboração de Mapas da Rede Viária Florestal; 

 Levantamento dos proprietários na envolvente da Zona Industrial do Montalvo; 
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 Criação do Mosaico dos ortfotomapas cedidos pelo projeto solidário Oeiras30MAIS; 

 Reuniões com a Universidade de Aveiro: 

o Âmbito do estudo das áreas abrangidas pela Faixa de salvaguarda aos Riscos Costeiros definido 

pelo POC de modo a adotar restrições ao uso e ocupação do solo; 

o Âmbito do projeto SPORE (Avaliação sobre a erosão costeira); 

 Realização de vistorias de processos de obras particulares; 

 Informação de duas candidaturas do município ao nível dos instrumentos de gestão territorial; 

 Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira - publicação em Diário da República da 

Prorrogação do prazo de elaboração - Aviso n.º 5127/2019, de 22 de março; 

 Submissão do Estudo de impacte Ambiental da Remodelação das Infraestruturas e Ampliação da Zona 

Industrial de Mira – Polo I; 

 Alteração ao Plano de Urbanização de Mira - publicação em Diário da República da Prorrogação do prazo 

de elaboração - Aviso n.º 4937/2019, de 21 de março 

 Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira 

o Trabalho na proposta de revisão; 

o Pedido de acompanhamento à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento regional e 

indicação das entidades representativas dos interesses a ponderar no âmbito da presente 

revisão – através da PCGT; 

 3.ª alteração ao Plano de Urbanização da Praia de Mira: 

o publicação em Diário da República através do Aviso n.º 4418/2019, de 15 de março; 

o Participação preventiva – Edital n.º 17/2019 

 Publicitação no jornal Voz de Mira do dia 16 de março; 

 Período de participação entre o dia 18 de março e 05 de abril; 

o Pedido de acompanhamento à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento regional e 

indicação das entidades representativas dos interesses a ponderar no âmbito da presente 

revisão – através da PCGT. 

 
AMBIENTE 

 Acompanhamento do programa de controlo da qualidade da água (PCQA 2019), com verificação do 

cumprimento das normas quantitativas e qualitativas dos parâmetros monitorizados, registos de 

incumprimentos, solicitação de contra-análises, comunicações à Autoridade de Saúde e articulação de 

procedimentos com a entidade reguladora – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos; 

 Acompanhamento do programa de controlo operacional à qualidade da água bruta nas captações e 

estações de tratamento de água para consumo humano, com objetivo de constituição e implementação 

dos “Planos de Segurança da Água” baseados no conhecimento e na gestão dos riscos da cadeia de 

produção e distribuição de água potável; 

 Confirmação dos resultados dos parâmetros microbiológicos, físico-químicos e radiológicos obtidos 

durante a campanha de amostragem à água distribuída para consumo humano em 2018. Respetiva 

submissão dos indicadores da qualidade da água (IDQA 2018) à entidade reguladora – ERSAR; 

 Reporte à ERSAR dos “tarifários ao consumidor final”, relativos ao ano corrente e referentes à regulação 

económica dirigida às entidades gestoras que prestem serviços públicos de abastecimento de água, 

saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos aos utilizadores finais;  
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 Recolha e verificação da informação/dados/quantidades de diferentes tipologias de resíduos urbanos (RU) 

produzidos no concelho de Mira, durante 2018, junto dos prestadores de serviços (SUMA e Portary) e do 

sistema multimunicipal de tratamento e valorização de resíduos urbanos do litoral centro (ERSUC), para 

posterior preenchimento e submissão ao ERSAR dos indicadores de qualidade do serviço. Trata-se de 

uma avaliação que assenta num conjunto de indicadores como: perfil da entidade gestora; perfil do 

sistema de RU e por outros fatores de contexto e por dados de base que alimentam a informação e que 

servem de base para a implementação de melhoria dos diversos sistemas de gestão de RU; 

 Prestar esclarecimentos diversos aos munícipes na área dos resíduos, qualidade da água e ambiente em 

geral. Receção de pedidos/exposições sobre as áreas atrás referidas, quer sejam internos (desta 

autarquia), quer externos (de munícipes, empresas e entidades públicas e privadas), e produção de 

processos e propostas com vista a resolução dos pedidos. Registo de comunicações prévias sobre 

queimas de amontoados na plataforma digital do Município; 

 Acompanhamento dos processos e emissão de pareceres técnicos sobre ações de arborização e 

rearborização (RJAAR), no âmbito das competências atribuídas aos municípios. Acompanhamento de 

projetos de limpeza e requalificação de linhas de água; 

 Elaboração e submissão de candidatura ao Programa “Praia Acessível”, promovido pelo Instituto Nacional 

Para a Reabilitação e pela Agência Portuguesa do Ambiente. Apresentação de proposta para a 

requalificação das acessibilidades ao areal da praia de Mira e avenida marginal adjacente; Produção e 

envio da candidatura ao Programa “Praia Saudável”, fomentado pela Associação Bandeira Azul da 

Europa e pela Fundação Vodafone; 

 Acompanhamento da ação de sensibilização e educação ambiental com pré-escolas, escolas e IPSS do 

concelho e integradas no Programa "Bandeira Azul", designadamente: “Plantar Ver(de) Novo” – 

requalificação ambiental de espaço florestal percorrido pelo fogo – pinhal da Gândara – , com recurso 

à plantação de árvores autóctones para proteção do solo e dos recursos hídricos, da floresta contra os 

fogos, para embelezamento da paisagem e melhoria do ambiente e qualidade de vida;   

 Acompanhamento e articulação de serviços de gestão de resíduos urbanos (RU) do Município, 

recentemente adjudicados à SUMA, e que se referem aos trabalhos de recolha e transporte dos RU, 

manutenção e substituição de contentores RU danificados, recolha porta-a-porta de monstros/monos e 

transporte a destino adequado/licenciado, lavagem de contentores RU, sensibilização e educação 

ambiental e do levantamento cadastral digital de contentores RU;   

 Participação na consulta pública da “Proposta de Lista de Águas Balneares em 2019” questionando se 

não haverá conflito entre a existência de duas tipologias de praia (“uso intensivo” e “uso moderado”), já 

definidas em Plano da Orla Costeira (POC – Ovar Marinha Grande) para a Praia de Mira, e apenas uma 

designação para esta praia, na presente proposta, assim como a consequência de somente um ponto 

de amostragem para a qualidade da água balnear; 

 Participação em reuniões técnicas sobre qualidade da água, limpeza de linhas de água, resíduos, 

preparação da época balnear e outros temas do ambiente e promoção da qualidade de vida;  

 Participação em formações sobre “Proteção de Dados”, “Mobilidade e Smart Cities” e em sessões de 

esclarecimento sobre o programa “Praia Acessível” 
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DEFESA DA FLORESTA 

 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; 

 Fiscalização de terrenos em mau estado fitossanitário e alerta aos proprietários. Vistoria de terrenos 

ardidos e resposta a procedimentos. 

 Pedido de pagamento da 1º tranche de apoio ao funcionamento da equipa de sapadores florestais relativo 

ao ano de 2019, no montante de 20.000 euros. 

 Envio do termo de aceitação da aprovação da candidatura dos sapadores para o período de 2019 – 2021. 

 Procedimentos relativos à comunicação de queimas, registo na plataforma. 

 Preparação de panfletos para distribuição porta a porta com o intuito de sensibilização da população para 

a limpeza dos terrenos florestais. 

 Ações de sensibilização nas juntas de freguesia, de forma a elucidar a população geral, para a limpeza dos 

terrenos. 

 Comemoração do dia da arvore 2019, preparação do terreno, aquisição de arvores e substrato. Acão 

conjunta com viveiristas, instituições e população escolar. 

 Elaboração do Plano Operacional Municipal 2019. 

 Proposta de alteração do regulamento da CMDFCI. 

 Reunião da CMDFCI, na qual foi apresentado o POM 2019, ações de sensibilização realizadas e proposta 

de alteração do regulamento da CMDFCI. 

 
 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

 Apoio na limpeza de toda a área onde se realizaram as festas do concelho (Cortejos Carnaval); 

 Limpeza de canteiros na EN 109; 

 Limpeza do largo da Feira em Portomar; 

 Manutenção e limpeza do cemitério de Mira; 

 Abertura e fecho de sepulturas no cemitério municipal; 

 Transladações; 

 Limpeza do separador central na Av. Infante D. Henrique, Av. Cidade Coimbra e Av. Manuel Milheirão, na 

Praia de Mira; 

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

do Visconde, Piscina, Estádio Municipal, Bombeiros de Mira, Escola de Música, Museu, Creche e Igreja. 

Jardim do Columbódromo, Portomar, Valeirinha, Areal, Arneiro, 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); 

 Continuação da produção de plantas na estufa do armazém municipal; 

 Manutenção da rotunda do Lago Real; 

  Manutenção e limpeza das papeleiras na Praia de Mira e no parque de lazer da Lagoa; 

 Abertura e limpeza das instalações sanitárias aos fins semana na Praia de Mira; 

 Manutenção de sistemas de rega; 

 Conservação e manutenção dos Espaços Verdes Urbanos (EVU); 
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 Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

 Manutenção dos equipamentos. 

 
TRÂNSITO 

 Proposta de alteração à circulação e sinalização na Praia de Mira; 

 Sinalização/corte de estrada no âmbito de alguns eventos realizados. 

SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

 Atendimento ao público no gabinete veterinário; 

 Campanha de vacinação antirrábica, vacinação e identificação eletrónica de canídeos, no Consultório 

Médico Veterinário Municipal; 

 Introdução de 31 registos de identificação animal na plataforma SICAFE; 

 Emissão de 9 passaportes de canídeos; 

 Inspeção semanal ao Mercado Municipal;  

 Vistorias às feiras de Portomar e Mira; 

 Captura de canídeos errantes- 3 adultos e 17 jovens; 

 17 deslocações ao “Abrigo do Carinho” para vacinação, identificação eletrónica e orientação e realização 

de melhoramentos nas instalações; 

 Recolha e encaminhamento de 4 cadáveres de canídeos na via pública; 

 Avaliação de 1 agressão de canídeo a outro animal de companhia e a um município, por solicitação pela 

GNR; 

 Esterilização de 1 gata e uma cadela errante para adoção, no consultório médico veterinário municipal; 

 Colocação em quarentena de 1 canídeo; 

 Auxílio a animais errantes acidentados- 1 cão e 1 gato; 

 Auxílio a um canídeo, na vala junto ao Frei Gil, pelas 22 horas do dia 22 de março, por solicitação dos 

bombeiros de Mira; 

 Vistorias ao evento “Quinhões, Papas e Rojões III” no Seixo de Mira. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mira, 26 de abril de 2019 
O Presidente da Câmara 

 
Raul Almeida, Dr. 
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