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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 33 

Secção de Obras Municipais; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 37 
Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 50  
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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 16 fevereiro a 13 de abril de 2018, 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; 

o Articulação dos serviços de transportes com o encarregado e respetivos motoristas; 

Pedidos de transportes Municipais tratados 

Período N.º de pedidos Indeferidos 

18-11-2017 a 13-02-2017 73 4** 

14-02-2017 a 07-04-2017 57 4* 

08-04-2017 a 12-06-2017 68 16* 

13-06-2017 a 04-09-2017 46 6* 

05-09-2017 a 04-12-2017 62 5* 

05-12-2017 a 16-02-2018 59 3* 

17-02-2018 a 13-04-2018 56 3 
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*por indisponibilidade de viatura 
**por indisponibilidade de viatura e/ou motorista 

 
o Procedimentos de aluguer: 

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

Período N.º de procedimentos 
13-06-2017 a 04-09-2017 07  
05-09 2017 a 04-12-2017 04 
05-12-2017 a 16-02-2018 02 
17-02-2018 a 13-04-2018 02 

 

 No âmbito do gabinete da qualidade: 

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

o Resposta ao relatório de auditoria de seguimento através do registo de ações nos pedidos de ação 
corretiva; 

o Reunião com serviços no âmbito dos registos ocorrência detetados em sede de auditoria; 

o Articulação e apoio no âmbito da definição dos objetivos por parte dos serviços; 

o Preparação e realização da reunião de acompanhamento e monitorização dos serviços inseridos no 
SGQ, realizada em 22 de março p.p.; 

o Elaboração do Relatório da Revisão do SGQ referente ao ano de 2017 e face à Nova Norma. 

o Elaboração da ata da reunião de acompanhamento realizada em 22-03-2018. 

 
 
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 
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 

Na atividade desenvolvida, pela área jurídica, ressalva-se o aumento da receção de pedidos de indemnização 
resultantes da responsabilidade civil extracontratual do município, designadamente, por danos materiais em 
veículos, verificado no período que mediou a última Assembleia até à presente data. De facto, informa-se que 
deram entrada cerca de 10 pedidos cujos processos se encontram em tramitação. Constatou-se ter havido um 
aumento na ordem de 166%, julgando-se que esta situação resultará do mau tempo que se tem feito sentir nos 
últimos meses e que terá degrado em larga escala as vias municipais. 

Desta feita, em concreto, para que haja lugar à assunção do dever de pagamento de uma indemnização é 
necessário o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual do Município, definidos 
pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na atual redação. A responsabilidade aqui referida integra-se no 
âmbito da responsabilidade civil extracontratual, isto é, a obrigação que recai sobre uma entidade envolvida em 
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atividade de natureza pública que tiver causado prejuízos aos particulares (fora do contexto de uma relação 
contratual, evidentemente).  

Por outro lado, refere-se que ao abrigo do dever que assiste ao Município, previsto no artigo 100.º do RJUE 
foram preparados e envidos para o Ministério Público, neste período, cerca de seis processos. Este dispositivo 
determina que “O desrespeito dos atos administrativos que determinem qualquer das medidas de tutela da 
legalidade urbanística previstas no presente diploma constitui crime de desobediência, nos termos do artigo 
348.º do Código Penal”. 

Evidencia-se a participação no Júri de procedimento concursal de recrutamento de pessoal – sapadores 
florestais. 

Acresce que, continua a ser dado seguimento aos procedimentos resultantes dos incêndios de 15 de outubro, 
nomeadamente na elaboração e submissão a assinatura de declarações de destruição pelo fogo de edificações 
para efeitos de participação às Finanças, bem como, dos processos administrativos tendentes à regularização 
da situação registral de prédios afetados. 

Ressalva-se a preparação e realização de escritura de compra e venda de lotes da Zona Industrial Polo II, com a 
análise do pedido do interessado, elaboração da proposta de reunião de Câmara, preparação da documentação 
e marcação da escritura pública junto do cartório notarial. 

No âmbito das suas competências na área jurídica, como habitualmente, foram desenvolvidas, 
designadamente, as atividades que a seguir enunciamos. 

 Prestação de apoio técnico-jurídico às unidades orgânicas do Município; 

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

 Elaboração de propostas de reunião de Câmara acerca dos mais variados assuntos destinadas a ser 
submetidas à sua apreciação; 

 Análise e tratamento de exposições e reclamações de diversos assuntos; 

 Elaboração de proposta de decisão de processos de contraordenação; 

 Atendimento ao público; 

 Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mira, nomeadamente na participação de reuniões, 
aconselhamento jurídico, acompanhamento de casos, visitas domiciliárias e na análise de atas e outra 
documentação; 

 Tratamento e envio aos diversos interessados de legislação pertinente. 

 Encaminhamento do expediente; 

 Prestação de apoio jurídico ao contencioso do Município; 

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

 Preparação e elaboração de ofícios de resposta a diversas entidades; 

 Prestação de apoio jurídico nos procedimentos de recrutamento de pessoal; 

 

Relativamente à análise e tratamento de reclamações informa-se que foi rececionada uma reclamação no Livro 
de Reclamações relativa à prestação dos serviços componente de apoio à família, tendo efetuado o devido 
tratamento e encaminhamento no prazo de nove dias úteis.  

Por outro lado, no que respeita ao contencioso dá-se agora conta do ponto da situação dos processos judiciais 
pendentes: 
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PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM FEVEREIRO DE 2018 

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 

177/18.9BECBR João Manuel Miranda 
Lopes 

Município de 
Mira 

Responsabilidade Civil 
Extracontratual (23.291,57€) 

Possível 
parcialmente 

228/18.7T9CNT Município de Mira  
José Ferreira 
Lajas e 
mulher 

Participação criminal crime 
alteração de marco, falsificação 
de documentos e burla 

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 

 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTRAORDENAÇÃO PENDENTES EM FEVEREIRO DE 2018 

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/001789/12.0EACBR ASAE Município de Mira Parque Infantil de Portomar * 

NUICO/001435/13.0EACBR ASAE Município de Mira Parque Infantil de Mira – Jardim 
do Visconde 

* 

NUICO/001367/13.6EACBR 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  

NUICO 000624/18/0EACBR ASAE Município de Mira Parque Infantil Barra ** 

*Processos transitados do executivo anterior 
**Processos iniciados no atual mandato 
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INFORMÁTICA 

 No âmbito da Administração de Sistemas, no período de 17 de fevereiro a 13 de abril de 2018, 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 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 Configuração de contas Outlook e contas de email em dispositivos móveis com os novos dados; 

o Operações de transição de ano. 

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

o Apoio no balcão de atendimento; 

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; editais; assuntos em discussão pública; 

o Atualização de informação referente ao Índice de Transparência. 

 
 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; 
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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 Municipal após implementar um conjunto de operações e procedimentos técnicos que visam a 
racionalização do espaço e melhorar o condicionamento da documentação permanente do arquivo definitivo 
administrativo (depósito cave), procedeu a inúmeras tarefas: 

1. Levantamento de documentação para transferência do Arquivo Administrativo Definitivo (depósito na 
cave) para o arquivo de notariado e arquivo histórico com valor permanente de conservação, de acordo 
com as formalidades estabelecidas na Portaria n.º 1253/2009 de 14 de outubro. 

Esta transferência de pastas pelos dois depósitos (arquivo notariado e histórico), permite um melhor 
acondicionamento e condições de conservação e armazenamento da documentação em que o seu valor 
é permanente. 

2. Dá continuidade ao levantamento da documentação a eliminar de acordo com as formalidades 
estabelecidas na Portaria n.º 1253/2009 de 14 de outubro. 

3. Procedeu a transferência da documentação do arquivo corrente dos Recursos Humanos para o arquivo 
administrativo definitivo. Nesta tarefa, procedeu-se ainda a avaliação e seleção da documentação 
avulso. 

4. Na base de dados na Aplicação de Administração do Município (ADM), está-se a proceder à normalização 
de entidades. 

 
 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Nesta subunidade orgânica, no período de 17 de fevereiro a 13 de abril de 2018, foram desenvolvidas as 
seguintes atividades: 

• Atendimento ao público/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 412 Recibos de 
vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores; 
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• Procedimentos de atualização /rotina de início de ano, criação calendário, tabelas IRS, Abono de família, 
etc.; 

• Registo de documentação (faltas, férias e certificados de incapacidade entre outros) na aplicação My Doc 
(200); 

• Processamento mensal de comparticipações da ADSE, 102 recibos (56 recibos em fevereiro; 46 em 
março); 

• Emissão de Declarações de IRS (212) e entregues aos trabalhadores, 147 por email e 65 em suporte 
papel. 

 
 ADSE 

o Recebidos 16 cartões da ADSE, efetuada a respetiva alteração de dados na aplicação de pessoal, 
entrega aos trabalhadores e arquivo no processo  

o Pedido de cartão de aposentado via ADSE Direta (1) 

o Pedido inscrição de Beneficiário familiar via ADSE Direta (1)  

o Renovação de direitos esposa via ADSE direta 

 
 INFORMAÇÕES: 

o Informação sobre Acesso a documentos Processos individuais - SINTAP (1) 

o Informação sobre licença sem remuneração (1) 

o Informação sobre situação processual de acidente de serviço  

o Informação sobre Acumulação funções (1)  

o Informação sobre Licença sem remuneração (1) 

 
 DECLARAÇÕES:  

o Declaração de vínculo (1) 

o Declaração c/ ausências trabalhador para instituição bancária (1) 

o Declaração sobre despesas comparticipadas (ADSE) a funcionário (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 
Assistentes operacionais - Sapadores: diligências para Avaliação psicológica (1); Elaboração de notificações 
para data realização da mesma (6); Fornecimento de cópias CV e ata n.º 1 ao Psicólogo (7); Elaboração ata 
Avaliação psicológica (1) e elaboração e envio de notificação aos candidatos (7); pedido de disponibilização 
de ata no site da Câmara; 

 
 ENVIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPUBLICA 

o Envio para publicação no Diário da República: Aviso de cessação de vínculo de CTFP – tempo 
indeterminado por motivo de aposentação (1); 

o Aviso de autorização de licença sem remuneração de trabalhador (1); 

o Aviso para publicação no DR sobre mobilidade intercarreiras dos encarregados operacionais (1) 

 
 PRECÁRIOS: 

o Elaboração de aviso de Procedimentos concursal para integração de Precários  
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 OUTROS 

o Tabelas para site relativas a índice de transparência 

o Fornecimento de tabelas/ documentação para Auditores ROC – 23/2/2018;  

o Fornecimento de recibos (58) e boletins de ajudas (2) aos auditores ROC – 2/3/2018 

o Elaboração Aviso de cessação de funções de trabalhador por motivo de aposentação (1)  

o Elaboração Aviso de autorização de licença sem remuneração de trabalhador (1)  

o Elaboração de Circular sobre Descongelamento carreiras (1) 

o Elaboração pedido de parecer sobre Mobilidade Intercarreiras (1) - Encarregados 

o Elaboração de ofício a comunicar a autorização de licença sem remuneração (1)  

o Elaboração de Despacho de Mobilidade Intercarreiras/categorias (2) 

o Elaboração de aviso para publicação no DR sobre mobilidade intercarreiras dos encarregados 
operacionais. 

o Elaboração de despachos de reafectação no âmbito do SIADAP (2) 

o Elaboração de ofício de anuência a situação de mobilidade interna de trabalhador (1)  

o Elaboração de ofício a solicitar o envio de Processo individual de trabalhadora após consolidação da 
Mobilidade neste Município (1)  

o Seleção e catalogação de Pastas RH para Arquivo - 100 pastas 

o Atualização de tabela com custos para eventuais situações de Mobilidade Interna. 

o 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 relativo ao 1º 
trimestre de 2018 

o Envio de tabelas ao Agrupamento com toda a informação necessária para o reporte de informação do 
pessoal não docente relativo ao 1º trimestre de 2018(1)  

o Elaboração e envio para o SIIAL do Balanço Social (35 quadros) relativo ao ano de 2017 
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APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

Quanto à Secção de Apoio aos Órgãos Municipais (SAOM) dos serviços efetuados no período de 17 de fevereiro 
a 13 de abril de 2018, 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, elaboração da ata, 
respetiva minuta, edital das deliberações e tratamento do respetivo expediente; 

 Secretariado das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 27 de fevereiro, 22 de março e 12 de abril, 
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 Envio dos editais das deliberações para o serviço de Informática, de modo a que possam ser 
publicados no site do Município de Mira; 

o 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; 

o Elaboração e envio de extratos das aprovadas em cada reunião de Câmara para os diferentes serviços 
e divisões; 

o Emissão de certidões das deliberações dos Órgãos Municipais, sempre que solicitadas pelos 
diferentes serviços; 

 
 Deliberações das reuniões da Câmara Municipal 

Na reunião ordinária de 27 de fevereiro, foram apresentadas 18 propostas, das quais 9 na Divisão 
Administrativa e Financeira, 1 na Divisão de Obras Municipais, 7 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 
Ordenamento e Ambiente e 1 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 
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Na reunião ordinária de 22 de março, foram apresentadas 15 propostas, das quais 6 na Divisão Administrativa 
e Financeira, 5 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, 3 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 
Ordenamento e Ambiente e 1 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 

 
Na reunião ordinária de 12 de abril foram apresentadas 15 propostas, das quais 4 na Divisão Administrativa e 
Financeira, 1 na Divisão de Obras Municipais, 6 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, 3 na Divisão de 
Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 1 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 
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Na tabela seguinte é possível verificar que, no período de 17 de fevereiro a 13 de abril de 2018, o número total 
de propostas foi inferior ao registado no período anterior, de 01 de dezembro de 2017 a 15 de fevereiro de 
2018, verificando-se também menos uma reunião. 

Documentos relativos a 
reuniões de Câmara 

01/06/2017 a 
31/08/2017 

01/09/2017 a 
30/11/2017 

01/12/2017 a 
15/02/2018 

16/02/2018 a 
13/04/2018 

N.º de reuniões de Câmara 5 5 4 3 
N.º de propostas da DAF 24 26 26 19 
N.º de propostas da DOM 2 3 2 2 
N.º de propostas da DECD 16 14 18 11 
N.º de propostas da DPCPOA 23 12 14 13 
N.º de propostas da UGU 7 9 7 3 
N.º total de propostas 72 67 67 48 

 
 
 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; 

o 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: 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de arquitetura e engenharia para 
reabilitação e reconversão de estrutura abandonada”, celebrado com a empresa “ALFABETOAZO, 
INTERIORISMO, UNIPESSOAL, LDª.” 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de cloro líquido destinado ao tratamento de águas 
para consumo humano” com a empresa “CUF – QUÍMICOS INDUSTRIAIS, S.A., LDª.”  

Tabela representativa dos contratos celebrados e vertidos nos relatórios da SAOM apresentados à Assembleia 
Municipal nos meses a seguir indicados: 

RELATÓRIO DE:   N.º CONTRATOS: 
FEVEREIRO               5 
ABRIL               2 
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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 17 de fevereiro a 13 de abril de 2018 foram emitidas diversas guias de receita cobradas 
pela STEA, conforme gráfico seguinte: 
 

Total de valores cobrados entre o dia 17 de fevereiro a 13 de abril de 2018 

 
 

Guias emitidas entre o dia 5 de dezembro de 2017 a 16 de fevereiro de 2018 

 
 
No que se refere à área de Expediente, no período correspondente entre 17 de fevereiro e 13 de abril de 2018, 
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. 

Período a que respeita 01/06/2017 a 
31/08/2017 

01/09/2017 a 
30/11/2017 

05/12/2017 a 
16/02/2018 

17/02/2018 a 
13/04/2018 

N.º de documentos 
distribuídos por órgãos 

destinatários 
5215 4630 4237 3391 
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Distribuição de um total de 3391 documentos por órgãos destinatários 
17 de fevereiro a 13 de abril de 2018 

  



 

Página | 16 

SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO 

 

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 1º TRIMESTRE 2018 

O presente relatório síntese, que tem por período de análise março 2017/2018, 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 março de 2018 quanto à: 

a) Execução Global do Orçamento; 
b) Execução Orçamental da Receita; 
c) Execução Orçamental da Despesa; 
d) Execução Orçamental das Grandes Opções do Plano; 
e) 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 2013 e 2018.  
 

 
Quadro n.º 1 – Indicadores Orçamentais 

 
 
O saldo corrente representa a diferença entre a receita corrente cobrada liquida 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, o Município conseguiu gerar um 
superavit corrente, o que representa uma melhoria face ao registado em igual período de 2017 (104%). 
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Gráfico n.º 1 – Evolução da Receita Cobrada vs Despesa Paga 

 

Se, para além do indicador supra referido, efetuarmos uma análise da receita cobrada 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 2018, o Município de Mira 
conseguiu gerar um superavit de 325.118,79€ entre a receita cobrada referente ao exercício em curso e a 
despesa faturada em 2018, o que representa uma melhoria bastante significativa face ao verificado em igual 
período de 2017, onde se tinha gerado um deficit de 590 mil euros e trata-se do melhor resultado registado 
desde 2013. 

 
Gráfico n.º 2 – Evolução da Receita Cobrada vs Despesa Paga do 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. 
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Ao subirmos na cadeia de realização da despesa conseguiremos antecipar tendências de evolução futura da 
execução da despesa 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. Assim sendo os valores anteriores a 2017 não serão diretamente 
comparáveis com os registados nesse mesmo ano e em 2018. 

Assim, se analisarmos o valor dos compromissos por pagar registados no final do primeiro trimestre de 2018, 
verificamos que o seu valor é 10% inferior (-484.771,58€) ao registado em igual período de 2017 o que, 
atendendo ao esforço financeiro que tem vindo a ser efetuado no sentido de acudir às diversas necessidades 
resultantes dos incêndios ocorridos em Outubro de 2017, não poderá deixar de se considerar um indicador 
extremamente positivo. 

 
Gráfico n.º 3 – Compromissos por Pagar 

 
 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

Conforme se poderá verificar pela análise do quadro n.º 2, no final de Março de 2018, a Taxa de Execução da 
receita atingiu os 16,81%, que se traduziram na cobrança de 2.149.183,22€, dos quais 1.169.253,54€ 
correspondem a “Transferências Correntes” (FEF, FSM, IRS) e 315.256,39€ dizem respeito à “Venda de Bens e 
Serviços Correntes” (Ex: Água e Renda EDP). 

Como se pode constatar, o resultado alcançado torna-se ainda mais significativo tendo em consideração que se 
trata de taxa de execução mais elevada dos últimos quatro anos. Este é mais um indicador de que o percurso 
que tem vindo a ser percorrido nos últimos anos de aproximação entre os valores orçados e efetivamente 
executados continua a ser alcançado com sucesso. 
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Quadro n.º 2 – Receita Cobrada Liquida no Final 1º Trimestre - Evolução 

 
 
Através do gráfico n.º 4 podemos analisar a evolução, ao longo dos últimos quatro anos, da taxa de execução 
da receita apurada no final do primeiro trimestre. 
 

 
Gráfico n.º 4 – Taxa de Execução da Receita no final 1.º Trimestre 

 
 
Através da análise do quadro n.º 3 podemos verificar o comportamento que, no final de Março de 2018, as 
diversas componentes da receita corrente e de capital tiveram face ao valor orçamentado no início do ano.  

Será importante destacar a elevada taxa de execução verificada nas Transferências de capital (24,79%), nas 
Transferências Correntes (22,73%) e nas Taxas, multas e outras penalidades (19,91%). 

 

Quadro n.º 3 – Execução da Receita Total Cobrada Líquida no 1º Trimestre 2018 
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RECEITA CORRENTE 

No final de Março de 2018, a percentagem de realização das receitas correntes situava-se nos 16,26% 
correspondendo a um volume de cobrança de receita de 1.836.329,06€ (Quadro n.º 4). 

 
Quadro n.º 4 – Execução da Receita Corrente no 1º Trimestre 2018 

 
O gráfico n.º 5 apresenta a estrutura das receitas correntes no final do primeiro trimestre de 2018, isto é, 
representa o peso relativo que cada rubrica tem no total da receita corrente cobrada pelo Município de Mira. 

 
Gráfico n.º 5 – Estrutura das Receitas Correntes 
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A análise do quadro n.º 5 permite-nos concluir que, no final de março de 2018, a receita corrente cobrada pelo 
município de Mira registava um crescimento de 75.903,58€ (+4,31%) face a igual período de 2017. Para este 
resultado em muito contribui o aumento verificado de Venda de Bens e serviços Correntes (+121.868,40€), 
mais concretamente o acréscimo resultante do registo da renda recebida da EDP pela utilização da 
infraestrutura (108.940,57€). 

Em sentido inverso, importa destacar a redução verificada no montante cobrado a título de Impostos Diretos (-
73.816,44€), sendo que, de entre estes, o que maior quebra registou foi o Imposto Municipal sobre Imóveis (-
65.607,67€). 

Esta diferença ficou a dever-se ao facto dos valores apurados em 2017 incluírem a verba que a Autoridade 
Tributária devolveu a cada Município referente a Juros de Mora de IMI e IMT do período compreendido entre 
2004 e 2016 e que, no caso de Mira, representou uma receita adicional de 60.627,34€. 
 

 
Quadro n.º 5 – Evolução da Receita Corrente até final 1.º Trimestre 

 

No gráfico n.º 6 podemos analisar o comportamento da receita corrente no final de Março, no período 
compreendido entre 2015 e 2018. 
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Gráfico n.º 6 – Evolução das Receitas Correntes até final 1º trimestre 

 
 

RECEITA DE CAPITAL 
Tal como se poderá constatar pela análise do quadro n.º 6, no final de março de 2018, a execução da receita 
de capital tinha atingido um valor de 312.497,61€, correspondendo a uma taxa de execução de 20,71%. 
 

 
Quadro n.º 6 – Execução da Receita de Capital 

 
 
O gráfico n.º 7 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de Março de 2018. 
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Gráfico n.º 7 – Estrutura das Receitas de Capital 

 
 
O quadro n.º 7 permite-nos analisar, em termos homólogos, a evolução da cobrança da receita de capital no 
período compreendido entre 2015 e 2018. 
 

 
Quadro n.º 7 – Evolução da Receita de Capital 

 
Da análise do quadro n.º 7 podemos constatar que, comparativamente a igual período de 2017, no final de 
Março deste ano, as receitas de capital cresceram 20,51%, crescimento este que, em grande medida, se ficou 
a dever ao recebimento de cerca de 197 mil euros de comparticipações comunitárias referentes a projetos 
cofinanciados no âmbito do Portugal 2020.  

Este facto atesta o importante esforço que tem vindo a ser desenvolvido pelo Município no sentido de tirar o 
máximo partido do atual quadro comunitário de apoio tendo em vista a realização de um conjunto de obras 
indispensáveis à melhoria das condições de vida dos cidadãos de Mira. 
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Gráfico n.º 8 – Evolução das Receitas de Capital 

 
 
ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

Conforme se poderá verificar pela análise do quadro n.º 8, no final de Março de 2018, a taxa de execução do 
orçamento da despesa cifrava-se em 16,46%, a que correspondeu um volume de pagamentos efetuados de 
2.131.345,70€. De registar que se trata da taxa de execução mais alta dos últimos quatro anos, 
correspondendo também a um maior volume de pagamentos efetuados. 
 

 
Quadro n.º 8 – Evolução da Despesa Total Paga 

 
 
No gráfico n.º 9 podemos analisar a evolução, nos últimos quatro anos, da taxa de execução da despesa no 
final do mês de Janeiro. 
 

DESPESA TOTAL março 15 março 16 março 17 março 18 V.H.

Valor Orçamentado 12 965 307,00 € 12 698 328,00 € 13 295 605,00 € 12 807 387,00 € -4%

Valor Executado 2 075 514,71 €   2 068 793,42 €   2 053 540,48 €   2 131 345,70 €   4%

Taxa de Execução 16,01% 16,29% 15,45% 16,64%



 

 

   

Página | 25 

 

Gráfico n.º 9 Evolução da Taxa de Execução da Despesa no final 1.º Trimestre (2015-2018) 
 
 
 



 

Pela análise do quadro n,º 9 podemos constatar que, em termos comparativos, no final de Março de 2018 registava-se um menor valor de despesa cabimentada (-
965.141,63€) e, simultaneamente, um menor volume de despesa faturada total (-73.457,5€).  

Será importante referir que, se analisarmos apenas a faturação do ano, isto é, a faturação expurgada da dívida transitada, constatamos que, no final de Março de 2018, a 
redução ainda é mais expressiva (-797.862,60€). 

 
 

Quadro n.º 9 – Evolução da Despesa 

Dotação Cabimentado Comprometido
Faturado 

Total
Pago Dotação Cabimentado Comprometido

Faturado 
Total

Pago

 Despesas com o pessoal 3 898 236,00 €    930 477,13 €      896 497,25 €      890 197,25 €      809 329,80 €      4 065 350,00 €    931 024,30 €      896 514,88 €      849 433,00 €      806 392,47 €      

 Aquisição de bens e serviços 5 253 825,00 €    3 773 935,19 €   3 325 073,53 €   1 883 897,02 €   792 531,79 €      4 731 391,00 €    3 152 584,66 €   3 014 247,82 €   1 883 538,27 €   923 969,35 €      

 Juros e outros encargos 69 000,00 €          58 445,98 €        58 445,98 €        58 445,98 €        9 517,80 €           265 500,00 €       260 129,14 €      260 129,14 €      29 659,56 €        10 404,44 €        

 Transferências correntes 566 112,00 €       333 812,98 €      301 692,98 €      76 082,49 €        55 588,88 €        701 075,00 €       316 642,29 €      291 622,29 €      101 953,37 €      91 217,83 €        

 Outras despesas correntes 79 400,00 €          4 898,64 €           4 898,64 €           3 105,05 €           3 105,05 €           19 607,00 €          1 940,57 €           1 850,17 €           1 535,17 €           1 535,17 €           

 Aquisição de bens de capital 2 800 220,00 €    2 501 222,05 €   2 155 309,40 €   1 213 545,57 €   308 520,28 €      2 572 725,00 €    2 099 974,54 €   1 995 232,28 €   1 190 738,61 €   236 104,75 €      

 Transferências de capital 312 866,00 €       261 426,54 €      261 426,54 €      38 541,93 €        25 502,08 €        198 928,00 €       154 455,05 €      154 455,05 €      33 436,98 €        12 214,06 €        

 Activos financeiros 70 946,00 €          70 946,00 €        70 946,00 €        -  €                     -  €                     53 211,00 €          53 209,50 €        53 209,50 €        -  €                     -  €                     

 Passivos financeiros 200 000,00 €       49 444,80 €        49 444,80 €        49 444,80 €        49 444,80 €        199 500,00 €       49 507,63 €        49 507,63 €        49 507,63 €        49 507,63 €        

TOTAL DESPESA CORRENTE 9 866 573,00 €    5 101 569,92 €   4 586 608,38 €   2 911 727,79 €   1 670 073,32 €   9 782 923,00 €    4 662 320,96 €   4 464 364,30 €   2 866 119,37 €   1 833 519,26 €   

TOTAL DESPESA CAPITAL 3 384 032,00 €    2 883 039,39 €   2 537 126,74 €   1 301 532,30 €   383 467,16 €      3 024 364,00 €    2 357 146,72 €   2 252 404,46 €   1 273 683,22 €   297 826,44 €      

TOTAL DESPESA 13 250 605,00 €  7 984 609,31 €   7 123 735,12 €   4 213 260,09 €   2 053 540,48 €   12 807 287,00 €  7 019 467,68 €   6 716 768,76 €   4 139 802,59 €   2 131 345,70 €   

DESPESA

MARÇO 2017 MARÇO 2018
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ALTERAÇÕES E REVISÕES ORÇAMENTAIS 

Até ao mês de Março de 2018 efetuaram-se sete alterações orçamentais e uma revisão orçamental que se 
traduziram, em termos globais, nos seguintes movimentos: 
 

 
Quadro n.º 10 – Alterações e Revisões Orçamentais Por Económica até ao final do 1º Trimestre 2018 

 
 

DESPESA CORRENTE 
No final do mês de Março de 2018, a taxa de execução da despesa corrente situou-se nos 18,74%, a que 
correspondeu um volume de despesa paga de cerca de 1.833.519,26€ que, quase na sua totalidade, diz 
respeito às despesas com o pessoal e à aquisição de bens e serviços. 
 

 

Quadro n.º 11 – Execução da Despesa Corrente no 1º Trimestre 2018 

 

 INSCRIÇÕES / 
REFORÇOS 

 DIMINUIÇÕES / 
ANULAÇÕES 

 TOTAL 

 DESPESAS CORRENTES 9 824 966,00 €   943 065,00 €       985 108,00 €-       42 043,00 €-         9 782 923,00 €   76,4%

 01  Despesas com o pessoal 4 060 655,00 €   145 200,00 €       140 505,00 €-       4 695,00 €           4 065 350,00 €   31,7%

 02  Aquisição de bens e serviços 5 100 554,00 €   375 940,00 €       745 103,00 €-       369 163,00 €-       4 731 391,00 €   36,9%

 03  Juros e outros encargos 47 000,00 €         222 000,00 €       3 500,00 €-           218 500,00 €       265 500,00 €       2,1%

 04  Transferências correntes 590 150,00 €       199 925,00 €       89 000,00 €-         110 925,00 €       701 075,00 €       5,5%

 06  Outras despesas correntes 26 607,00 €         -  €                     7 000,00 €-           7 000,00 €-           19 607,00 €         0,2%

 DESPESAS DE CAPITAL 2 962 871,00 €   526 219,00 €       464 626,00 €-       61 593,00 €         3 024 464,00 €   23,6%

 07  Aquisição de bens de capital 2 460 225,00 €   420 850,00 €       308 350,00 €-       112 500,00 €       2 572 725,00 €   20,1%

 08  Transferências de capital 251 600,00 €       85 869,00 €         138 541,00 €-       52 672,00 €-         198 928,00 €       1,6%

 09  Activos financeiros 70 946,00 €         -  €                     17 735,00 €-         17 735,00 €-         53 211,00 €         0,4%

 10  Passivos financeiros 180 000,00 €       19 500,00 €         -  €                     19 500,00 €         199 500,00 €       1,6%

 11  Outras despesas de capital 100,00 €               -  €                     -  €                     -  €                     100,00 €               0,0%

TOTAL DA DESPESA 12 787 837,00 € 1 469 284,00 €   1 449 734,00 €-   19 550,00 €         12 807 387,00 € 100%

 PESO 
RELATIVO 

(%) 
CLASSIF DESIGNAÇÃO  DOTAÇÕES 

INICIO DO ANO 

 MODIFICAÇÕES 
 DOTAÇÕES 

FINAL MAR18 

ORÇAMENTO COMPROMISSO % COMP. PAGO %          
PAGO

 01  Despesas com o pessoal 4 065 350,00 €   896 514,88 €          22,05% 806 392,47 €      19,84%

 02  Aquisição de bens e serviços 4 731 391,00 €   3 014 247,82 €       63,71% 923 969,35 €      19,53%

 03  Juros e outros encargos 265 500,00 €      260 129,14 €          97,98% 10 404,44 €         3,92%

 04  Transferências correntes 701 075,00 €      291 622,29 €          41,60% 91 217,83 €         13,01%

 06  Outras despesas correntes 19 607,00 €         1 850,17 €               9,44% 1 535,17 €           7,83%

TOTAL DA DESPESA CORRRENTE 9 782 923,00 €   4 464 364,30 €       45,63% 1 833 519,26 €   18,74%

MARÇO 2018
DESIGNAÇÃOCLASSIF.



 

No gráfico n.º 10 podemos analisar o comportamento da despesa corrente paga no final do primeiro trimestre 
do ano, no período compreendido entre 2015 e 2018. 
 

 
Gráfico n.º 10 – Evolução da Despesa Corrente Paga até ao final do 1.º Trimestre (2015-2018) 

 
Conforme se poderá constatar pela análise do gráfico n.º 11, no total da despesa correntes paga até ao final de 
Março de 2018, a aquisição de bens e serviços é a rubrica que maior peso tem no total (50%), seguido das 
Despesas com o Pessoal com 44%. 
 

 
Gráfico n.º 11 – Estrutura das Despesas Correntes 

 
 
DESPESA DE CAPITAL 

Como poderá ser constatado pela leitura do quadro n.º 12, no final de Março de 2018, foi possível atingir uma 
taxa de execução da despesa de capital de 9,85%, a que correspondeu um valor pago de 297.826,44€. 

Será importante salientar que, a quase totalidade deste valor diz respeito à aquisição de bens de capital 
(236.104,75€) e, dentro desta rubrica, 148.507,44€ dizem respeito ao investimento efetuado na 
requalificação e modernização da Escola Básica Integrada de Mira. 
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Quadro n.º 12 – Execução da Despesa de Capital até ao final de Março de 2018 

 
 
No gráfico n.º 12 podemos analisar o comportamento da despesa de capital paga até ao final do primeiro 
trimestre do ano, no período compreendido entre 2015 e 2018. 
 

 
Gráfico n.º 12 – Evolução da Despesa de Capital Paga até ao final do 1.º Trimestre 

 
 
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”. 

ORÇAMENTO COMPROMISSO % COMP. PAGO %          
PAGO

 07  Aquisição de bens de capital 2 572 725,00 €   1 995 232,28 €       77,55% 236 104,75 €      9,18%

 08  Transferências de capital 198 928,00 €      154 455,05 €          77,64% 12 214,06 €         6,14%

 09  Activos financeiros 53 211,00 €         53 209,50 €             100,00% -  €                     0,00%

 10  Passivos financeiros 199 500,00 €      49 507,63 €             24,82% 49 507,63 €         24,82%

 11  Outras despesas de capital 100,00 €              -  €                         0,00% -  €                     0,00%

TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL 3 024 464,00 €   2 252 404,46 €       74,47% 297 826,44 €      9,85%

DESPESA TOTAL 12 807 387,00 € 6 716 768,76 €       52,44% 2 131 345,70 €   16,64%

MARÇO 2018
DESIGNAÇÃOCLASSIF.



 

Conforme se poderá verificar pela análise do quadro n.º 14, no final de Março de 2018, o valor dos 
compromissos por pagar do Município apresentam um valor inferior ao verificado em igual período de 2017 (-
484.771,58€), o que não poderá deixar de se considerar um indicador positivo de uma tendência para a 
redução do volume da despesa por pagar.  

Tendo em conta a sazonalidade da receita do Município (Ex: IMI) será expectável que, à semelhança dos anos 
anteriores, o ritmo de diminuição deste valor se acentue ao longo do ano. 

 

 
Quadro n.º 14 – Compromissos por Pagar 

 
 

ENDIVIDAMENTO 
 

CAPITAL EM DÍVIDA DE EMPRÉSTIMOS 
 
O quadro n.º 15 e o respetivo gráfico n.º 13 permite-nos analisar a evolução da divida de médio e longo prazo 
do Município de Março de 2017 a 2018. 
 

 
Quadro n.º 15 – Capital em Dívida de Empréstimos 

 
 
Os números apresentados demonstram que, no período de doze meses, foi possível reduzir em mais de 27% o 
valor dos empréstimos de médio e longo prazo do Município de Mira. 

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 € 3 920 729,33 € 2 419 782,20 €

2018 4 441 916,23 € 4 585 423,06 €

2017 2018
Março Março VALOR %

(1)
Capital em Divida de Empréstimos 

de Curto Prazo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

(2)
Capital em Divida de Empréstimos 

de Médio e Longo Prazo
721 491,28 € 522 171,61 € -199 319,67 € -27,6%

(3)= (1)+(2)
Total do Capital em Dívida em 

Empréstimos
721 491,28 € 522 171,61 € -199 319,67 € -27,6%

EMPRÉSTIMOS
V.H.
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Gráfico n.º 13 – Capital em dívida de Empréstimos 

 
 
DÍVIDA A TERCEIROS  

Se analisarmos a evolução da dívida a terceiros a curto prazo (quadro 16), constatamos que, 
comparativamente com igual período de 2017, a dívida regista uma pontual variação de +6,96% 

Importa referir que o acréscimo verificado na componente a curto prazo, também se ficará a dever ao facto de 
estarmos 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 que tem 
havido algum atraso no recebimento dos pedidos de pagamento submetidos pelo Município, pelo que será 
expectável que, ao longo do ano, seja possível reduzir significativamente este valor. 
 

 
Quadro n.º 16 – Evolução da Dívida 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 análise do quadro n.º 17, podemos avaliar a evolução dos pagamentos em atraso ao longo 
do ano no período compreendido entre 2012 e o primeiro trimestre de 2018: 
 

V.H.

31/03/2017 31/03/2018 VALOR

Dívida a Terceiros a Curto Prazo 2 886 876,85 € 3 087 659,79 € 200 782,94 €

Endividamento - Outras Dívidas a 
Terceiros

VALOR EM DÍVIDA



 

 
Quadro n.º 17 – Evolução dos Pagamentos em Atraso 

 
 
*O valor registado no final de março resulta de algum atraso verificado no recebimento de comparticipações de 
projetos cofinanciados no âmbito do Portugal 2020 e da natural sazonalidade da receita arrecadada pelo 
Município (Ex: Recebimento das diferentes tranches do Imposto Municipal sobre Imóveis). A este respeito 
convém referir que, deste montante, 572.116,91€ (85%) dizem respeito a despesas de capital, portanto a 
despesa de investimento efetuado pelo Município e que se tornou ainda mais importante em face dos graves 
acontecimentos que assolaram o Concelho de Mira no passado mês de Outubro. 

O esforço financeiro que foi necessário efetuar no momento subsequente ao flagelo dos incêndios fez com que 
fosse necessário alocar todos os meios humanos, materiais e financeiros ao alcance do Município para, no 
mais curto espaço de tempo, garantir a reposição das condições de vida e trabalho das populações afetadas. 

Tal como sucede todos os anos, em face da normal sazonalidade da cobrança da receita municipal, à medida 
que o ano for decorrendo, este desvio será naturalmente corrigido. 

 
  

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 € 224 896,41 € 0,00 €

2018 67 461,55 € 671972,13€*
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 
SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

o 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; 

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

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

o Informações e propostas para reunião de câmara; 

o  Execução de peças processuais para abertura de concursos; 

o Atendimento a munícipes; 

o Atendimento a munícipes com danos em habitações permanentes provocados pelo incendio de 15 de 
outubro 2017: solicitação de documentos, organização de processos e preenchimento de formulários; 

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

 
 
DESENHO: 

o Levantamento 3D bar parque campismo; 

o Projeto 2D/ 3D dos balneários do estádio Municipal; 

o Projeto 2D/ 3D Bar/ restaurante/ minimercado parque campismo; 

o Vectorização dos desenhos de arquitetura relativos ao mercado municipal da Praia de Mira. 
(continuação); 

o Execução de plantas de implantação do mercado municipal da Praia de Mira com área terreno inicial 
e área terreno atual; 

o Levantamento e vectorização da sala da cedida a Cruz Vermelha e consequente conclusão da planta 
da antiga cooperativa; 

o Elaboração de layouts, organização e Impressão de processos; 

o 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;  

o Deslocação a obras municipais. 

 
 
ENGENHARIA: 

o Acompanhamento dos processos de apoio à reconstrução das habitações permanentes e 
encaminhamento da documentação em falta para a CCDRC; 

o Acompanhamento da empreitada Requalificação Rua Padre Manuel Figueira – Seixo; 

o Acompanhamento da empreitada Fecho de Sistemas de Saneamento de águas residuais Mira - Lote 1 
(Saneamento Ermida); 

o Acompanhamento da empreitada Regeneração da Vala da Corga; 

o Estudo prévio da requalificação da Avenida da Barrinha, na Praia de Mira; 

o Curso e-learning sobre eficiência energética no setor das águas; 

o Recolha de dados para submissão dos indicadores ERSAR de 3ª geração. 



 

FISCALIZAÇÃO: 

o Regeneração da Vala da Corga. 

o Requalificação Rua Padre Manuel Figueira – Seixo; 

o Fecho de sistemas de saneamento de águas residuais Mira-Lote 1. 

o Adaptação da rede Viária Florestal. 

o Perfuração horizontal para ligação de coletores EN 109; 

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

 
 
ÁGUAS E SANEAMENTO:  

o 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 

o 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 

o Colocação de contadores novos 

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

o Garantir a desinfeção das redes de abastecimento 

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

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

o Manutenção das estações elevatórias de águas residuais 

o Desobstrução de coletores com meios próprios do Município 

o Vazamento de fossas na área do Concelho 

o Continuação da operação de verificação, controle e selagem generalizada de contadores de água em 
todo o município 

o Montagem e desmontagem de instalação elétrica para os desfiles de carnaval em Mira e Praia de 
Mira. 

 
 
PARQUE DE MÁQUINAS E VIATURAS: 

o Volvo PQ -63-92 transporte de Tout-venant 

o Mercedes PH-71-77 Transporte de massa asfáltica, tout-venant 

o Trator Fiat UD -88-58 No serviço de limpeza de fossas 

o Os tratores Sames :24-59-ML ,99-NS-49 e 23-PH-77 estão ao serviço dos Sapadores florestais 

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

o Master de 16L; 31-OX-95 Nos transportes Escolares e no Gira-Mira 

o Toyota Hiace 86-81-GQ Transporte de pessoal; armazém, equipa de limpeza, ao serviço do desporto e 
cultura 

o Ford Transit 63-33-IE Transporte de pessoal, ao serviço do desporto e cultura 

o Case 75-OX-05- Ao serviço das várias equipas (principalmente no de águas) 

o Giratória Verde- Ao serviço de várias equipas (limpezas de jacintos, areias...) 
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CALCETEIROS 

o Fazer passagem no Casal S. Tomé; 

o Reparar calçada em Portomar; 

o Reparar pavês Lagoa; 

o Reparar calçada largo de festas na Praia de Mira; 

o Reparar calçada no Bairro Norte, na Praia de Mira; 

o Fazer passeio em calçada na marginal da Praia de Mira; 

o Várias reparações de calçada pelo concelho. 

 
 
ASFALTO 

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

 

 
SERRALHEIRO 

o Reparar engaço da máquina Giratória para remoção de jacintos; 

o Reparar taipas da carrinha afeta ao serviço de jardinagem; 

o Fazer suporte para rede da carrinha afeta ao serviço de jardinagem; 

o Reparar portão da antiga cooperativa; 

o Fazer pórtico para campeonato europeu de atletismo; 

o Outros pequenos serviços de serralheiro. 

 
 
PEDREIRO: 

o Reparar cortes de paredes para contadores (serviço águas) em vários locais do concelho; 

o Desmontar estrado e ferros do lago utilizados na passagem de ano; 

o Rebaixar lancil para passagem no Casal S. Tome; 

o Montagem de pórtico, tendas e reparar pista de atletismo para campeonato europeu de atletismo; 

o Desmontar estruturas de apoio ao campeonato europeu de atletismo; 

o Reparar e colocar sinais de trânsito pelo concelho; 

o Colocar pluviais e massa asfáltica na viela junto à Barrinha na Praia de Mira; 

o Colocar lancil e cimentar passeio no Bairro Norte, na Praia de Mira; 

o Vários serviços de transportes e outros. 

 
 
CARPINTEIRO: 

o Reparar portas de Wc na Praia de Mira; 

o Reparar portas na incubadora; 

o Reparar sala dos fiscais na Câmara; 

o Apoio na montagem das estruturas para campeonato europeu de atletismo; 



 

o Reparar portão do pavilhão Municipal; 

o Fazer e colocar cabides na Pré e jardim de infância da Lentisqueira; 

o Reparar portas e estores no 1º ciclo da Praia de Mira; 

o Reparar porta WC da incubadora; 

o Colocar ferrolhos de segurança nas janelas da Câmara; 

o Apoio na desmontagem das estruturas do Campeonato europeu de atletismo; 

o Reparar portas e janelas no jardim infância da praia; 

o Ir a massa asfáltica para percorrer o concelho a tapar buracos; 

o Colocar fechos nas janelas e portas da Câmara; 

o Reparar portas e janelas na escola da Lagoa; 

o Colocar calha de correr na Biblioteca; 

o Vários transportes assistentes sociais. 
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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. 
A salientar, na área social, o contínuo trabalho da problemática relacionada com a calamidade dos incêndios 
dos dias 15 e 16 de outubro de 2017 que afetaram o Municipio de Mira, quer na zona florestal quer em zona 
urbana, atingindo habitações, terrenos agrícolas e empresas, tendo o Municipio sido integrado oficialmente em 
área de calamidade. 
 
 

1. ÂMBITO DA EDUCAÇÂO E AÇÃO SOCIAL 

1.1. EDUCAÇÃO 

Mediante a existência em Mira de um Agrupamento de Escolas, com um universo de cerca 1.016 alunos, do 
ensino pré-escolar ao secundário, incluindo curso profissional, de ensino público, o serviço de educação 
municipal tenta responder e articular as respostas necessárias às competências que gradualmente têm vindo a 
ser delegadas no Município. Assim destaca-se: 

o 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); 

o Articulação, com o técnico de Segurança Alimentar do Município, de anomalias inerentes ao 
funcionamento do serviço de refeições escolares; 

o 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, no âmbito da falta de pagamento 
de mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro de 2018;  

o Articulação, com as Juntas de Freguesia do concelho, no âmbito dos protocolos celebrados entre o 
Município de Mira e as Juntas de Freguesia, efetivando a delegação de competências, ao nível dos 
estabelecimentos de ensino, das diversas necessidades de intervenção; 

o Participação nos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de trabalho concelhio da Rede de Bibliotecas de 
Mira, com enfoque no plano de atividades da Rede de Bibliotecas Escolares, principalmente no 
âmbito da preparação do XI Concurso Literário Jovem e na planificação e acompanhamento de 
escritores às escolas, mais concretamente no dia 6 de março, Inácia Cruz que trabalhou obra de Júlio 
Borges para os alunos do pré escolar de todo o Município; e no dia 13 de março a vinda do escritor 
Carlos Granja para os alunos do 1º ciclo do ensino básico. 

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

o Articulação e apoio na organização da quinta edição da atividade de educação ambiental, para 
plantação de árvores, “Vale a Pena Verde Novo”, destinada a todas as crianças e idosos inseridos nos 
estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e do 1.º, 2.º, 3.º Ciclos do Ensino Básico e 
Secundário, do Agrupamento de Escolas Mira e IPSS´s do concelho, realizada durante o dia 21 de 
março, na zona do Pinhal da Gândara, com um total de cerca de 1050 participantes; 

o Planificação, articulação e acompanhamento das atividades, destinadas às crianças do 1.º ciclo do 
ensino básico inseridas no serviço de Componente de Apoio à Família, durante interrupção letiva da 
Páscoa, com um total de 35 crianças inscritas; 

o Preparação e apoio ao Conselho Municipal de Educação, realizado no dia 13 de Abril; 



 

o Compete ainda a este serviço o acompanhamento diário da logística da Universidade Sénior do 
Município de Mira, que regularmente contando com cerca de 18 disciplinas, respetivos professores e 
cerca de 141 alunos séniores inscritos. 

 
 

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 17 de fevereiro até 13 de abril de 2018: 
 
Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes: 

o 1 Atendimento a utente em precaridade económica, mas que durante algum tempo viveu no 
Município de Mira, resultando no apoio para transporte para Lisboa, de onde é natural; 

o 1 Atendimento relacionado com a problemática dos incêndios; 

o 2 Atendimentos referentes a esclarecimentos sobre contrato com a MEO, não tendo o utente 
disponibilidade económica para cumprir o contrato, necessitando de alterar o mesmo.  

o 1 Atendimento para elaboração de requerimento geral de utente solicitando apoio económico para 
subsistência. 

o 5 Atendimentos no sentido de esclarecer 5 utentes sobre as candidaturas, aos apoios no âmbito da 
agricultura (DRAPC),relativamente aos incêndios de Out.2017. 

o 4 Atendimentos a munícipes, que solicitam informação sobre apoios para prejuízos dos incêndios: 
nomeadamente pinhais e eucaliptais. 

o 4 Visitas domiciliárias para avaliação e encaminhamento e acompanhamento de situação social, 
originada por Síndrome de Diógenes (insalubridade habitacional com intervenção de limpeza por 
parte de equipa da Autarquia). 

o 1 Atendimento com apoio e encaminhamento para realização de funeral de munícipe carenciada. 

o 15 Atendimentos para apoio na realização de candidatura à campanha “DaVinte” – parceria Worten e 
Cruz Vermelha, no âmbito dos incêndios.  

o 1 Visita domiciliária em colaboração com a GNR para retirada de idoso em situação de família de 
acolhimento ilegal. 

o 1 Atendimento com encaminhamento para requerimento de Prestação Social de Inclusão – PSI, da 
Segurança Social. 

o 1 Atendimento com encaminhamento para requerimento de Prestação de Pensão Social e 
Complemento solidário para Idosos. 

 
Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

o 2 Atendimentos a munícipe com vista à elaboração de requerimento, para solicitar apoio no sentido 
de melhorar a sua habitação; ou seja colocação de uma porta exterior. 

o 2 Reuniões para avaliação de eventual atribuição de apoio económico para obras em habitação sem 
condições habitacionais. 

 
Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

o 1 Atendimento com encaminhamento para apoio económico de emergência para subsistência. 

o 2 Atendimentos com encaminhamento para requerimento de apoio de subsistência. 
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Outras Atividades: 

o Participação de 2 Técnicas do Gabinete de Ação Social em formação profissional promovida pela CIM 
sob o tema “Violência Doméstica” com duração de 40 horas. 

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

o A Câmara Municipal de Mira é uma Entidade Mediadora sendo a Entidade Coordenadora a Santa 
Casa de Misericórdia de Cantanhede, uma vez que o território abrangido na candidatura da medida é 
Mira e Cantanhede; 

o São beneficiários do programa, em Mira, 72 pessoas; 

o O programa tem a duração de 27 meses, sendo efetuada a entrega de alimentos mensalmente aos 
beneficiários elegíveis; 

o 1 Reunião com a Entidade Coordenadora e mediadores para avaliação. 

o Entrega mensal (fevereiro e março) dos alimentos a 26 agregados familiares (total de 72 indivíduos). 

 
Rendimento Social Inserção  

o 1 Atendimento a utente de RSI, no sentido de informar serviços da Segurança Social da sua 
integração num POC. 

o 3 Atendimentos para assinatura de acordo. 

Total de atendimentos/acompanhamento/visitas domiciliárias: 48 
 
 

1.2.2. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO (CPCJ) 

Atividade processual:  

o Abertura de 2 novos processos; 

o Reabertura de 3 processos; 

o 4 Processos arquivados por não se justificar o acompanhamento por parte da CPCJ;  

o 3 Processos remetidos a Tribunal por incumprimento de medida e arquivados em sede de CPCJ; 

o 2 Processos remetidos a tribunal por retirada de consentimento. Não assinatura dos acordos de 
Promoção e Proteção; 

o 2 Processos remetidos a Tribunal para apensação e arquivado em sede de CPCJ 

o 2 Processos arquivados por jovens terem atingido os 18 anos de idade 

 
Atendimentos e visitas domiciliárias: 

o Intervenção de limpeza e organização em habitação de agregado familiar em acompanhamento na 
CPCJ. 

o 12 Atendimento no âmbito do acompanhamento de processo de promoção e proteção. 

o 4 Visitas domiciliárias. 

o 32 Atendimentos no âmbito do acompanhamento dos processos de promoção e proteção; 

o 4 Visitas domiciliárias no âmbito dos acompanhamentos processuais;  

o 1 Visita domiciliária no âmbito de resposta a pedido de colaboração por parte de outra CPCJ. 

 

 



 

Outras atividades: 

o Realização de 2 reunião modalidade Alargada e 6 reuniões modalidade Restrita; 

o 2 Reuniões de Grupo de Trabalho “Violência Doméstica” no âmbito do Projeto Tecer a Prevenção; 

o Organização e Participação em formação no âmbito de intervenção familiar sistémica. 

 
 

1.3. GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

o Receção de 08 inscrições de novos utentes que procuram oportunidades de emprego/formação. 

o Realização de sessão de informação coletiva com o objetivo de divulgar medidas de apoio ao 
emprego, que decorreu no passado dia 19 de Fevereiro de 2018. Compareceram 25 utentes. 

o Realização de sessão coletiva sobre Direitos e Deveres dos utentes subsidiados, no passado dia 23 
de Fevereiro de 2018. Compareceram 06 pessoas.  

o Realização de sessão de divulgação e encaminhamento de utentes para oferta de emprego, na área 
de outros trabalhadores não qualificados da indústria transformadora, registada pela empresa de 
trabalho temporário Kelly Services, que decorreu no passado dia 27 de Fevereiro de 2018. 
Compareceram 54 utentes. 

o Realização de sessão coletiva sobre Direitos e Deveres dos utentes subsidiados, no passado dia 09 
de Março de 2018. Compareceram 03 pessoas. 

o Realização de sessão de informação coletiva com o objetivo de divulgar medidas de apoio ao 
emprego, que decorreu no passado dia 19 de Março de 2018. Compareceram 20 utentes. 

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

o Ajudante de jardinagem – Total encaminhados: 03 Total colocados: 03 
o Motorista de pesados – Total encaminhados: 03 
o Operador de empilhador – Total encaminhados: 01 
o Outros trabalhadores não qualificados da indústria transformadora – Total encaminhados: 

12 Total colocados: 04 
o Empregado de mesa – Total encaminhados: 02 
o Embalador Manual da Indústria Transformadora – Total encaminhados: 01 
o Empregado de escritório em geral – Total encaminhados: 03 
o Representante Comercial – Total encaminhados: 01 
o Secretário administrativo – Total encaminhados: 03 
o Analista em Gestão e Organização – Total encaminhados: 01 
o Pintor de construção civil – Total encaminhados: 02 
o Pintor – Decorador de Vidro – Total encaminhados: 01 
o Ajudante familiar – Total encaminhados: 01 
o Marceneiro – Total encaminhados: 01 
o Auxiliar de Ação Educativa – Total encaminhados: 02 
o Trabalhador agrícola – Total encaminhados: 02 
o Operador de armazém – Total encaminhados: 01 
o Contabilista – Total encaminhados: 01 
o Outros Técnicos Administrativos de Contabilidade – Total encaminhados: 03 
o Rececionista – Total encaminhados: 03 
o Técnicos e Assistentes Farmacêuticos – Total encaminhados:01  
o Ajudante de cozinha – Total encaminhados: 01 
o Pedreiro – Total encaminhados: 01   Total colocados:01 

 
o Outras ações: 

o Apoio aos utentes na elaboração de Currícula Vitae; 
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o Divulgação e esclarecimento aos utentes, em situação de atendimento, das medidas de 
apoio ao emprego, promovidas pelo IEFP. 

o Submissão de 2 candidaturas à medida Contrato Emprego – Inserção (CEI), da 
responsabilidade de uma entidades externas. 

o Submissão de candidatura à medida Contrato Emprego -Inserção+ (CEI+), destinada a 
pessoa com deficiência ou incapacidade, da responsabilidade de uma entidade externa. 

o Submissão de candidatura à medida Contrato Emprego – Inserção+ (CEI+), da 
responsabilidade de uma entidade externa. 

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

o Pedidos de parecer ao Centro de Emprego, no que toca às medidas de apoio ao emprego.  

o Informação aos utentes no que respeita às datas de atendimento do Centro de Emprego em 
Mira. 

o Informação e esclarecimento às entidades que se dirigem ao GIP acerca das medidas de 
apoio ao emprego, promovidas pelo IEFP. 

o 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). 

o 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. 

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

 
 

2. CULTURA E JUVENTUDE 

2.1.  ANIMAÇÃO CULTURAL 

Durante o período em apreço, os serviços de animação cultural realizaram diversas reuniões com vista à 
programação e adaptação de normas para a realização das Marchas Populares e iniciaram os trabalhos de 
apoio às Festas de São Tomé de Mira de 2018. 

 
 

2.2. MUSEU DO TERRITÓRIO DA GÂNDARA 

A funcionar com abertura ao público no horário das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 dos dias úteis e a 
receber visitas, quando previamente marcadas, aos fins-de-semana e feriados, o museu teve, no período em 
apreço, um total de 130 visitantes. 

o A referenciar a procura de conteúdos históricos, culturais e ambientais ligados à região, por 
professores a lecionar em escolas próximas.  

o Apoio/orientação a professores e alunos na pesquisa de bibliografia e documentos relacionados com 
a cultura/etnografia/história da região da Gândara. 

o Realização de atividades lúdicas para grupos de crianças no âmbito da Componente de Apoio Família, 
no período de interrupção letiva da Páscoa. 

 
 

2.3.  MUSEU ETNOGRÁFICO E POSTO DE TURISMO DA PRAIA DE MIRA (MEPT) 

A funcionar com abertura ao público de segunda-feira a domingo, no horário das 09h00 às 13h00 e das 14h00 
às 17h00, situando-se na Praia de Mira, este equipamento cultural recebeu: 



 

 
Visitantes  

o Em fevereiro recebeu 253 visitantes  

o Em março recebeu 138 visitantes 

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

No mês de fevereiro efetuaram-se 20 atendimentos, dos quais: 
o 3 de nacionalidade portuguesa 

o 17 de outras nacionalidades 

 
No mês de março efetuaram-se 17 atendimentos dos quais: 

o 6 de nacionalidade portuguesa 

o 11 de outras nacionalidades 

 
Visitas Guiadas/Acompanhamento 

o Visita acompanhada ao Agrupamento 826 Fonte D’Angeão (Escuteiros), Vagos, num total de 15 
participantes, no dia 24 de fevereiro. 

o Visita acompanhada ao Grupo de Voluntários Procura – Missões Claretianas, Lisboa, num total de 30 
participantes, no dia 3 de março. 

 
Atividades / Exposições 

o Organização de uma ação de esclarecimento sobre legislação e as medidas de apoios e incentivos 
para projetos de Turismo na zona centro, Workshop Turismo Local, em parceria com o Turismo Centro 
de Portugal, no dia 15 de março no Mira Center. 

A ação destinou-se a todos os interessados em obter apoios de investimento turístico e que, desta 
forma, tiveram a oportunidade de se informar e ver esclarecidas as suas dúvidas com o Técnico do 
Turismo Centro de Portugal, Gonçalo Gomes. 

Foram fornecidas informações sobre Licenciamento e Registo: Legislação Turística, Tipologias de 
Alojamento e Animação Turística. 

Tendo sido apresentadas igualmente as linhas de apoio e incentivos ao setor do turismo, das quais se 
destacam: 

o Linha SI2E/ Aviso Atrair 

o PO Competitividade e Internacionalização 

o Linha de Apoio à Qualificação da Oferta; 

o Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior; 

o Linha de Apoio à Sustentabilidade; 

 
o Páscoa Divertida é no MEPT, atividade em período de interrupção escolar subordinado ao tema 

Vamos trazer os passarinhos de volta! 

Período 2015 2016 2017 2018 

fevereiro 287 176 163 253 

março 346 390 380 138 
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Na sequência do incêndio que nos atingiu em 15 de outubro, o concelho de Mira foi fustigado pelos 
fogos o que levou ao desaparecimento de hectares de floresta e consequentemente ao 
desaparecimento de muitos animais, nomeadamente de passarinhos. Assim, juntos tentámos, 
apelando às artes manuais e artísticas e a materiais recicláveis, construir ninhos para pássaros. 
Estiveram envolvidas, nesta atividade, no dia 5 de abril, 21 crianças inseridas na Componente de 
Apoio à família do Concelho de Mira. 

Estavam mais duas atividades programadas para os dias 28 de março (Vamos decorar a Páscoa!) e 4 
de abril (Vamos trazer os passarinhos de volta!) que não se realizaram. Para o dia 28 de março não 
existiram inscrições, no dia 4 de abril, apesar de duas crianças inscritas, estas não compareceram. 

 
Outros Assuntos: 

o Taça dos Clubes Campeões da Europa em Corta Mato Mira 2018 - Secretária Geral do LOC (Local 
Organising Committee) - Balanço e produção de relatório final. 

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

o Manutenção da Página de Facebook do Museu Etnográfico; 

o Manutenção e elaboração de material promocional. 

 
 

2.4. BIBLIOTECA MUNICIPAL 

A funcionar com abertura ao público no horário das 09h00 às 18h30 dos dias úteis e das 9h00 às 
13h00 e das 14h00 às 17h00 aos sábados, no período em apreço a Biblioteca Municipal registou as 
seguintes atividades, para além da oferta gratuita de espaço internet: 

 
o Atendimento  

Inscrição de 5 novos utentes/leitores na Biblioteca  

 28 a 30 
Nov./17 

 
Dez./17 

 
Jan./18 

 
Fev./18 

 
Mar./18 

 
Abr./18 

Inscrição 
Utentes 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
3 

 
2 

 
 

o Atendimento e orientação aos utentes da Biblioteca que requisitam livros num total de 60 
formalizações de requisição de empréstimo, distribuídos do seguinte modo: 

- Fevereiro (17 a 28) – 11 

- Março – 31 

- Abril (1 a 13) - 18 

 28 a 30 
Nov./17 

 
Dez./17 

 
Jan./18 

 
Fev./18 

 
Mar./18 

 
Abr./18 

Requisições 
empréstimo 

 
28 

 
10 

 
30 

 
34 

 
31 

 
18 

 
 

o Atendimento e orientação aos utentes da Biblioteca num total de 1880 atendimentos sem 
formalizações de requisição de empréstimo, distribuídos do seguinte modo: 

- Fevereiro (17 a 28) – 360 

- Março – 1020 

- Abril (1 a 13) - 500 



 

 28 a 30 
Nov./17 

 
Dez./17 

 
Jan./18 

17 a 28 
Fev./18 

 
Mar./18 

 
Abr./18 

 
Atendimentos 

 
630 

 
444 

 
660 

(total 630) 
360 

 
1020 

 
500 

 
 

o Articulação e colaboração com a Rede de Bibliotecas Escolares de Mira na planificação e elaboração 
de atividades, com especial ênfase, para:  

o Reuniões do Grupo Concelhio da Rede; 

o Projeto “Maré de Livros” que proporciona, aos estabelecimentos educativos que não têm 
Biblioteca, a itinerância de baús de livros do Plano Nacional de Leitura; 

o Coordenação do Março Mês da Leitura em parceria coma RBM – Rede de Bibliotecas de 
Mira, no planeamento e realização de sessões de promoção da leitura para o ensino pré-
escolar e da 1º Ciclo do concelho. Recebemos a visita de autores/animadores: 6 de março – 
Inácia Cruz, contadora de histórias. Animou a história "Salto, Saltinho, Saltão, Cantor de 
Vocação" de Júlio Borges, em três sessões do ensino pré-escolar na Biblioteca Municipal, 
Centro de Bem Estar infantil do Seixo e Jardim de Infância da Praia de Mira 

 
13 de março – O escritor Carlos Granja e o animador Tiago Grilo visitaram o 1º Ciclo e animaram a história "A 
história engraçada de uma biblioteca abandonada", em três sessões na EB da Praia de Mira, na EB de 
Portomar e na Biblioteca Municipal de Mira. 

o 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” 

o Realização de Horas do Conto e atelier, no dia 4 de Abril, com a história “Memórias de um burro” 

o Acolhimento da segunda iniciativa do Festival Artes, promovido pelo Teatrão de Coimbra, com a 
realização de Oficina de Formadores (onde participaram 21 formandos) no dia 16 de Março e o 
espetáculo “Corpo Mapa Livro”, (com 52 espetadores) no dia 17 de Março. 

o  Estiveram patentes as seguintes exposições, para as quais houve tarefas de preparação e 
apresentação: 

o “Arte de Isabel Gabriel”, - Exposição de alguns trabalhos de artesanato de lã, patente de 1 
de dezembro a 16 de fevereiro. 

o “Presépios de Natal ecológicos” – Exposição de trabalhos do 1º Ciclo de Mira, patente de 14 
de dezembro a 7 de janeiro. 

o Estiveram patentes as seguintes Exposições Bibliográficas Temáticas, para as quais houve tarefas de 
preparação e apresentação: 

o Fevereiro, 1-28 – “C’est l’amour”, Inserida na comemoração do dia dos Namorados 

o Março, 1-25 – “Palavras leva-as o vento”, Promoção da literatura universal. 

o Março, 26 –Abril, 8 – “Páscoa”, Promoção da literatura universal. 

 
 

2.5. Arquivo Histórico 

A funcionar no edifício da Biblioteca Municipal, ao lado do Arquivo Administrativo do Município, mas em sala 
própria e sob consulta orientada, está aberto, em consulta orientada, ao público interessado em horário de 
expediente dos dias úteis. 

Presta apoio aos serviços municipais no âmbito de pesquisas históricas. 
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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 de 2018: 

o 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; 

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

o Atletismo, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha; 

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

o Treinos de futsal praticado por particulares e pela ADM, BVM, CDN e UDP; 

 
 

3.1.2. PISCINA MUNICIPAL DE MIRA 

Utilizadores nos meses de fevereiro e março, nos anos de 2011 a 2018: 

fevereiro 

Utt IX Esc. Ntç Utt 
R.L. 

Utt 2º Ciclo Utt 3º Ciclo Extra/cedência TOTAL 

2018 
1103 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 

 
 

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

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 
 
 

3.1.3. ESTÁDIO MUNICIPAL DE MIRA 

Atividades praticadas nos meses de fevereiro e março de 2018: 

o 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 segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo 

09h00 
13h00 

Escola Secundária Dr.ª M.ª Cândida 

Jogos oficiais 
Infantis e 

Benjamins 
 

14h00 
18h00 

Jogos oficiais 
Veteranos  

Ala Arriba 16 
Veteranos 

Touring 19 

 
18h30 
20h00 

Infantis 16 
Benjamins 

16 
 Traquinas 

Petizes 30 

Infantis 16 
Benjamins 

16 

Seniores 
ACRSM 28 

20h30 
22h30   

Veteranos 
17    

N.º ut. 
diários: 32 0 47 32 26 35 0 

Total n.º utlz semanal: 172 

 
 

3.2. DESPORTO:  

Atividades organizadas por entidades externas, que contaram com apoio logístico/financeiro/material dos 
serviços municipais e atividades organizadas pelos serviços da Câmara: 

o Curso Nadadores Salvadores: A Foz Resgate vai realizar, em Mira, na Piscina Municipal, uma edição 
do Curso de Nadador-Salvador, em colaboração com a Câmara Municipal de Mira. Esta edição, com 
provas de admissão marcadas para dia 10 de abril de 2018, e inicio no dia 11 do mesmo mês, em 
regime pós-laboral, irá formar Nadadores-Salvadores Profissionais aptos a garantir a segurança das 
praias do concelho que hoje obrigam a um plano estruturado com a Capitania de Aveiro. As provas de 
admissão, assim como a posterior componente prática do curso, serão realizadas nas Piscinas 
Municipais de Mira. As inscrições ocorreram até dia 4 de abril. 

 
 

3.3. ASSOCIATIVISMO: 

Atividades organizadas pelas diversas associações/instituições concelhias, que contaram com apoio 
logístico/financeiro/material dos serviços municipais: 

o Festival Atrás da Campina: organizado pelos Caretos da Lagoa, nos dias 9 e 10 de fevereiro, na 
Lagoa, com várias exposições e com a participação de vários caretos de outras localidades e com o 
apoio de diversos patrocinadores; 

o Torneio de Pesca Desportiva Solidaria BVM: realizada a 18 de fevereiro, organizado pela Associação 
de Pesca Desportiva da Praia de Mira, com apoio do Município, das juntas de freguesias do concelho 
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Praia de Mira, Mira, Seixo e Carapelhos, Alvospot e Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Mira, as inscrições no torneio reverteram a favor dos Bombeiros; 

o Jantar Solidário do Abrigo de Carinho: realizado no dia 3 de março, pelas 20 horas, na sede do 
Lagonense, jantar com animação musical dos 4 Patas; 

o Dia dos Moinhos Abertos: realizou-se no dia 7 de abril, no Sítio do Cartaxo, pelas 9 horas, sob o tema: 
“Divulgar e Preservar o Património Tradicional”, com percursos guiados a moinhos, conversas com 
moleiros e demonstrações do oficio e outras ações culturais e ambientais, uma organização da 
Associação Amigos dos Moinhos e Ambiente da Região da Gândara com apoio dos Viveiros da Quinta, 
DOM – Botas de pesca, SIRO e Município. 

o Concerto com Douglas Bostock: a Filarmónica Ressurreição de Mira organizou, no Centro de Artes de 
Águeda, um concerto com Douglas Bostock e a I Masterclass Internacional de Direção, no dia 31 de 
março, pelas 18h30, com o apoio da Associação Musical e Recreativa de Castanheirense de 
Castanheira, Do Alpendre – tapas e bar, do Isaías – Tapas, petiscos e bar, do Hotel Lago Real, do 
Hotel Canhota do Município de Águeda, do Centro de Artes de Águeda, da Junta de Freguesia de Mira 
e do Município de Mira. 

 
 
 

4. OUTROS ÂMBITOS 

4.1. Gabinete de Apoio ao Empreendedor de Mira 

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

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

Realização do concurso municipal de ideias de negócio, no dia 13 de março, no auditório da Mira Center, com o 
envolvimento de 5 professores e 52 alunos, do 2º, 3º ciclo ensino profissional e secundário do Agrupamento de 
Escolas de Mira. O Município foi representado na 5ª Edição do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio 
em Oliveira do Hospital, nos dias 24 e 25 de março, juntamente com os 18 municípios envolventes no projeto 
de empreendedorismo nas escolas.  

 
 

4.2. TURISMO - PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL 

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

O Parque Municipal de Campismo tem uma lotação para 2.256 pessoas, com uma área total de 87.000m2 e 
371 alvéolos, dos quais:   

o 65 alvéolos destinados a tendas pequenas, canadianas; 

o 183 alvéolos destinados a tendas familiares;  

o 123 alvéolos para caravanas e autocaravanas,  

o E ainda 21 bungallow’s (unidades de alojamento local) totalmente equipados com capacidade para 5 
pessoas, e um deles com todas as condições para utilizadores de mobilidade reduzida. 

Relativamente a estatística do parque, conforme podemos observar através do quadro seguinte, ordenado por 
nacionalidade, nos meses fevereiro e março, observamos que a procura dos serviços do parque têm vindo a 
crescer nos últimos anos em termos de dormidas, tanto no mês de fevereiro como em março.  

As nacionalidades que mais procuram os serviços do parque são, naturalmente a portuguesa sempre acima 
dos 70%, seguida dos utentes oriundos de França, Bélgica, Espanha e Alemanha. 

 

 

 



 

2016 
 

2017 
 

2018 
NACIONALIDADE FEV MAR % 

 
NACIONALIDADE FEV MAR % 

 
NACIONALIDADE FEV MAR % 

Portuguesa 154 225 76% 
 

Portuguesa 209 274 74% 
 

Portuguesa 206 235 55% 

Alemanha 0 43 9% 

 
Alemanha 0 9 1% 

 
Alemanha 62 22 10% 

Espanha 0 5 1% 
 

Bélgica 0 5 1% 
 

Bélgica 72 88 20% 

França 25 18 9% 
 

Bulgária 0 0 0% 
 

Espanha 6 18 3% 

Hungria 0 0 0% 
 

Espanha 0 27 4% 
 

França 0 16 2% 

Irlanda 1 10 2% 
 

Finlândia 0 0 0% 
 

Irlanda 6 23 4% 

Itália 0 6 1% 
 

França 5 99 16% 
 

Países Baixos 0 3 0% 

Países Baixos 0 2 0% 
 

Países Baixos 0 10 2% 
 

Reino Unido 18 33 6% 

Reino Unido 2 2 1% 
 

Reino Unido 0 6 1% 
 

TOTAL 370 438 100% 

Suíça 0 1 0% 
 

Rep. Checa 0 6 1% 
 

ACUMULADO 808 

Est. Unidos 0 4 1% 
 

Suíça 0 3 0% 
  

   
TOTAL 182 316 100% 

 
TOTAL 214 439 100% 

  
   

ACUMULADO 498 
  

ACUMULADO 653 
      

 
 

 
 

O gráfico acima, apresenta o número de dormidas no parque de campismo. Denota-se um crescimento faseado 
nas dormidas no período em apreço, os meses de fevereiro e março.  

 
 
BUNGALOW´S 

Relativamente às unidades de alojamento, os 21 bungalows, existentes no Parque de Campismo, 
apresentamos abaixo em forma de quadro, a taxa de ocupação dos bungalows desde 2013, nos meses de 
fevereiro e março. 

 
 
TAXA DE OCUPAÇÃO DOS BUNGALOWS 

 FEVEREIRO MARÇO 

2013 1% 1% 

2014 4% 11% 

2015 24% 22% 

2016 12% 16% 

2017 16% 11% 
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2018 19% 9% 

 
TAXA DE OCUPAÇÃO DOS BUNGALOWS 
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DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, 
ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 

PROTEÇÃO CIVIL 

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

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

o Sessões de esclarecimento, nas quatro juntas de freguesia, no âmbito da limpeza de terrenos 
inseridos nas faixas de gestão de combustíveis; 

o Captura de animais errantes na via pública; 

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

o Acompanhamento da empreitada da 3ª fase do reforço do cordão dunar; 

o Acompanhamento da empreitada da dragagem da barrinha; 

o Participação e eliminação de ninhos de vespa asiática;  

o Controle dos níveis hidrológicos em várias estruturas fluviais; 

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

o Emissão de pareceres a eventos e outras atividades; 

o Acompanhamento e Implementação do Sistema de Apoio à Decisão e Gestão de Emergência, no 
âmbito da Região de Coimbra; 

o Patrulhamento e vigilância na área costeira; 

o Emissão de avisos e alertas em situações de emergência; 

o Acompanhamento de estágio curricular (Projeto de Plano de Gestão Florestal da floresta de Mira); 

o Criação de equipas de intervenção rápida em cenários de risco. 

 
 
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 7 números de polícia mediante os pedidos de requerente; 

o Informação de 5 números de polícia em processos de obras; 

o Informação de 15 certidões; 

o Informação sobre caminho – 1; 

o Informação sobre estacionamento para carga e descarga -3; 

o Resposta a outros pedidos de informação – 5; 

o Transformação de shapefiles para o novo sistema de coordenadas ETRS89 TM06; 

o Atualização de bases de dados dos números de polícia; 

o Atualização cadastral; 

o Realização de mapas para a identificação do inventário das infraestruturas e equipamentos 
municipais danificadas pelos incêndios de outubro 2017 (CCDRC); 
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o Participação na simplificação de processos, no âmbito da Candidatura de Modernização 
Administrativa, para os Municípios que integram a CIM-RC; 

o Participação na Ação de Formação na PCGT – Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial; 

o Elaboração dos mapas de adaptação ao POC-OMG; 

o Georreferenciação dos contentores de recolha seletiva de lixo; 

o Elaboração do mapa de identificação de novas águas balneares (Barrinha e Lagoa); 

o Elaboração do mapa da proposta de plantação para o dia da árvore 2018; 

o Participação na ação de sensibilização inserida no Plano Municipal da Defesa de Floresta Contra 
Incêndios – Comemoração do Dia da Árvore 2018; 

o 2.ª alteração ao PPZIM Pólo II – Processo concluído – Publicado no Diário da República através do 
Aviso n.º 4311/2018, de 02 de abril; 

o Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira   

• Publicação no Diário da República – Aviso n.º 2883/2018, de 01 de março – início de 
procedimento e audição preventiva; 

• Participação preventiva – Edital 15/2018 – de 02 a 22 de março. 

o 4.ª alteração ao PDM de Mira  

• Publicação no Diário da República – Aviso n.º 3523/2018, de 16 de março – início de 
procedimento e audição preventiva; 

• Participação preventiva – Edital 19/2018 – de 19 de março a 10 de abril. 

o Alteração ao Plano de Urbanização de Mira   

• Aprovada em reunião de Câmara de 27 de fevereiro de 2018; 

• Publicação no Diário da República – Aviso n.º 4215/2018, de 28 de março – início de 
procedimento e audição preventiva; 

• Participação preventiva – Edital 23/2018 – de 29 de março a 20 de abril. 

o Revisão do Plano Diretor Municipal de Mira   

• Aprovada em reunião de Câmara de 27 de fevereiro de 2018; 

• Publicação no Diário da República – Aviso n.º 4147/2018, de 27 de março – início de 
procedimento e audição preventiva; 

• Participação preventiva – Edital 22/2018 – de 28 de março a 19 de abril. 

o Alteração por Adaptação do Plano de Urbanização da Praia de Mira ao Programa da Orla Costeira   

• Aprovada em reunião de Câmara de 27 de fevereiro de 2018; 

• Aprovada em Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2018; 

• Envio de documentação à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

o Alteração por Adaptação do Plano Diretor Municipal de Mira ao Programa da Orla Costeira   

• Aprovada em reunião de Câmara de 27 de fevereiro de 2018; 

• Aprovada em Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2018; 

• Envio de documentação à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

o Conferência Procedimental sobre a Suspensão do PP da Zona Industrial de Mira e estabelecimento de 
Medidas Preventivas – Parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro e do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas; 



 

o Relatório sobre o estado do Ordenamento do Território no Concelho de Mira 

o Aprovação em Reunião de Câmara de 27 de fevereiro de 2018; 

o Participação Preventiva – Edital 25/2018 – 06 de abril a 08 de maio. 

o Elaboração de novos Termos de Referência e submissão a aprovação do executivo da proposta de 
Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização e Lagoa de Mira – Reunião 
de Câmara de 12 de abril de 2018. 

 

 
 
 

AMBIENTE 

o Acompanhamento do Programa de Controlo da Qualidade da Água 2018, registo de análises e 
comunicação obrigatória de incumprimentos aos valores paramétricos à Entidade Reguladora (ERSAR) 
e à Autoridade de Saúde de Mira; 

o Elaboração de editais trimensais com a publicitação dos resultados mensais da qualidade das águas 
fornecidas pela Entidade Gestora nas 3 zonas de abastecimento do concelho; 

o Submissão no portal da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR) dos Indicadores da 
Qualidade da Água de 2017 e respeitantes do Programa de Controlo da Qualidade da Água mensal 
realizado durante esse ano nas zonas de abastecimento do concelho; 

o Comunicação de indicadores de regulação económica no portal da ERSAR, especificamente os 
designados de “Tarifários ao Consumidor Final”, relativo às taxas a aplicar nos serviços de águas de 
abastecimento, águas residuais e resíduos sólidos urbanos, distintos por tipologias de consumidor e 
escalões de consumo, aplicados aos munícipes do concelho durante o ano de 2018;  

o Participação na cerimónia de apresentação do estudo “O Lado Verde da Bandeira Azul”, onde 
participaram 6 municípios portugueses eleitos pelo historial ao longo dos 30 anos de Bandeira Azul. 
Para Mira a Educação Ambiental foi o tema desenvolvido pelo estudo e, “…em síntese, somando 
diversas estimativas de valor económico associado ao uso da praia de Mira, chegamos a benefícios 
socio ambientais que excedem claramente os custos de investimento e exploração no ano de 2015…”;  

o Colaboração no desenvolvimento de Atividades de Educação Ambiental da Bandeira Azul, 
nomeadamente: “Somos Mar”, concurso de fotografia promovido pela Rede de Bibliotecas de Escolas 
de Mira e “Plantar Verde Novo”, requalificação de zona florestal percorrida pelo fogo – pinhal da 
Gândara, organizado pelo Município e dirigido a toda a comunidade escolar, CERCI – Mira e IPSS 
concelhias;  
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N.os de polícia - Pedido do requerente
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o Preparação para submissão da Candidatura ao Programa Praia Acessível, do Instituto Nacional de 
Reabilitação e Programa Praia Saudável, da fundação Vodafone, ambas para submeter à Agência 
Portuguesa do Ambiente; 

o Compilação de informação para preenchimento e submissão no portal do ERSAR dos “indicadores de 
3ª geração sobre a qualidade de serviço de resíduos urbanos” realizado no concelho de Mira durante 
2017;  

o Esclarecimento aos munícipes e às empresas, 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. Vistoria de terrenos 
ardidos e resposta a procedimentos. 

o Elaboração do relatório trimestral da equipa de sapadores florestais e inserção na plataforma do SGIF 
e na plataforma do SISF para posterior pedido de pagamentos. No 1º trimestre foram 
intervencionados 16.1 ha em gestão de combustíveis (manutenção na pista de atletismo). Realização 
da atividade do dia da arvore e auxílio em situações decorrentes dos incêndios 2017. 

o Comemoração do dia da arvore. A atividade realizou -se no dia 21 de março e incluiu a população 
escolar e IPSS. Viveiristas e entidades, tais como Bombeiros e Junta de Freguesia estiveram 
envolvidos. Com cerca de 1100 pessoas, foram plantadas 300 arvores (Sobreiros e pinheiros 
mansos), no Pinhal da Gândara, em Portomar, com o intuito de reabilitação de uma área ardida nos 
incêndios de 2017. A atividade decorreu durante todo o dia. 

o Preparação do Plano Operacional Municipal. Marcação de reunião da CMDFCI de forma a articular 
todos os procedimentos a atuar durante o período critico, assim como meios e recursos disponíveis. 
Pedido de elementos a todos os agentes DFCI de forma a que o plano seja o resultado de todos os 
intervenientes. 

o Elaboração do pedido de apoio para a candidatura aos Sapadores florestais 2018.  

o Pedido de pagamento da 4º tranche de 2017 e do adiantamento da 1º tranche de 2018, num total de 
27.500 euros. 

o Submissão do Relatório de atividades 2017, na plataforma do SGIF e do SISF. Pretende -se de forma 
a garantir as verbas justificar o Plano de atividades proposto no inicio do ano e o executado. 

o Registo de ocorrências de incêndios florestais na plataforma do SISF de forma a validar o trabalho 
realizado pela equipa de sapadores em dias de alerta durante o período critico 2017. 

o Elaboração e afixação de edital da EDP para inicio de intervenções silvícolas de acordo com o 
proposto no PMDFCI em vigor no Município de Mira. 

o Procedimentos para aquisição de material DFCI para a equipa de sapadores florestais 

 
 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

o Arranjo da rotunda dos Leitões; 
o Transporte de árvores e participação na atividade “Vale a Pena Verde Novo” - Comemoração do dia da 

árvore;  
o Manutenção e limpeza das instalações sanitárias e papeleiras na Praia de Mira e no parque de lazer 

da Lagoa 



 

o Limpeza e manutenção da área envolvente à rotunda da Praia de Mira, à “Varanda Verde” e junto aos 
“Viveiros”; 

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

o Manutenção da rotunda do Lago Real; 

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, 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); 

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. 

 
 

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 29 registos de identificação animal na plataforma SICAFE; 

o Inspeção bissemanal ao Mercado Municipal;  

o Vistorias às feiras de Portomar e Mira; 

o Captura de canídeos errantes- 5 adultos e 5 jovens; 

o Recolha de canídeo acidentado para tratamento - dia 11 março; 

o Recolha e restituição de canídeos, nos dias 17 e 18 de março;  

o Deslocações para possíveis identificações de animais errantes na Praia de Mira, Cabeças Verdes e 
Mira; 

o 17 deslocações ao “Abrigo do Carinho” para vacinação, identificação eletrónica e orientação e 
realização de melhoramentos nas instalações; 

o Recolha e encaminhamento de 8 cadáveres de canídeos na via pública; 

o Solicitação pela GNR: 

o dia 6 fevereiro, pelas 18H:15, captura de cães errantes; 
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o dia 11 fevereiro, identificação de canídeo em Mira; 

o dia 15 fevereiro, para prestação de auxílio e identificação de canídeo traumatizado na 
Estrada 109; 

o dia 19 fevereiro, para avaliação de situação provocada por cão potencialmente perigoso 
(javali) no Miroasis; 

o 5 março, para avaliação de maus tratos a animais na Rua do Matadouro; 

o 24 março, pelas 20H:00, para inspeção de animal selvagem, causador de acidente na 
Estrada da Barra; 

o Dia 1 abril, pelas 22H:00, para inspeção de animal selvagem (lontra) que provocou acidente 
na estrada Mira- Praia de Mira; 

o Dia 5 abril pelas 19H:30, para auxílio e identificação de canídeo acidentado na Presa; 

o Castração de animais errantes para adoção, no consultório médico veterinário municipal- um cão, 
quatro gatas e um gato; 

o Vistorias à Docapesca, para avaliação das condições estruturais e de funcionamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mira, 24 de abril de 2018 
O Presidente da Câmara 

 
Raul Almeida, Dr. 
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