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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 02 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04 
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 36 
Secção de Obras Municipais; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 40 
Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 53  
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Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e 

Auditoria 
(Atividades desenvolvidas de 14 de setembro a 11 de novembro de 2019) 

Ao Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria – no âmbito da Gestão da Qualidade, compete-

lhe a coordenação das seguintes atividades: 

 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 acima referido no Gabinete da Qualidade foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

No âmbito do gabinete da qualidade: 

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

 Articulação e reunião com os diversos serviços no sentido de efetuar a monitorização e acompanhamento 

de alguns registos de ocorrência; 

 Preparação, inscrição e articulação da Formação: “Implementação de um sistema de gestão da qualidade 

“ -  50h, aos colaboradores do Município, a realizar a partir de 15 novembro no edifício Mira Center, pela 

Empresa “Intelligent Chapter”; 

 

Como interlocutora do RGPD 

 
 Coordenação e acompanhamento das reuniões e auditorias realizadas aos serviços no âmbito do RGPD; 

 Atualização dos documentos no âmbito do RGPD, em articulação com o serviço de informática. 

 Preparação e articulação de Formação no âmbito do RGPD com a empresa SetGoals para os funcionários 

do Município, realizada no dia 24 de outubro; 
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No âmbito do serviço de transportes: 

 
Articulação de pedidos de transportes municipais:  

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

respetivo (mydoc); 

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

transportes e submissão a despacho superior; 

 - Elaboração do respetivo ofício de resposta e notificação ao requerente e registo dos pedidos nos mapas 

de cedência de transportes respetivos; 

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

 - Elaboração de tabelas com os pedidos de transporte e respetivos Km solicitados pelas 

Associações/Entidades concelhias relativas ao ano de 2018. 

 

Pedidos de transportes Municipais tratados 

Período Nº de pedidos Indeferidos 

Ano 2017 292 34 - Indisponibilidade de viaturas 

Ano de 2018 385 16 - Indisponibilidade de viatura 

19-02-2019 a 16-04-2019 60 cedidos 3 – Indisponibilidade de viatura 

17-04-2019 a 12-06-2019 28 cedidos 22 – Indisponibilidade de viatura 

13-06-2019 a 13-09-2019 16 cedidos 13 – Indisponibilidade de viatura 

14-09-2019 a 11-11-2019 31 cedidos 12 – Indisponibilidade de viatura 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

INFORMÁTICA 
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS 

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

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

e resolução dos problemas ocorridos. 

 Atualização de configuração dos sistemas operativos servidor instalados no Município; 

 Monitorização de backups; 

 Configuração de Ativos. 

 Instalação e configuração de backups remotos; 

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

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

7.10). 

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

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

Municipal de Mira; 

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

funcionamento do circuito interno de telecomunicações; 

 Implementação projeto Wifi Turismo de Portugal; 

 

DESENVOLVIMENTO E SUPORTE APLICACIONAL 

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

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

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

para a Assembleia Municipal; 

 Apoio no balcão de atendimento; 

 Formação em local de trabalho da aplicação MyDoc; 

 Restruturação da front page do Portal do Município; 

 Atualização de informação no Portal do Município: 

• Publicação de notícias e destaques; 

• Ementas escolares; 

• Regulamentos; 

• Editais; 

• Assuntos em Discussão Pública; 

• Atas; 

• Índice de transparência; 

• Boletim Municipal. 

• Atualização de informação na plataforma MyNet e Serviços Online; 

• Criação e disponibilização de formulários, protocolos e regulamentos no MyNet; 
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• Configurações relativas à faturação do Sistema de Gestão de Refeições, nomeadamente o envio 

de fatura eletrónicas para email e adesão ao débito direto; 

 

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 

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

 Instalação e atualização de diverso software; 

 Configuração do novo software antivírus; 

 Instalação e atualização de aplicações de gestão autárquica; 

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

informações de carência; 

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

no sentido de evitar uma rutura de stock; 

 Reparação de Computadores; 

 Configuração de novos computadores; 

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

contratos de assistência técnica; 

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

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

multibanco, débito direto, CTT; 

 Procedimentos referentes ao pagamento de refeições escolares, disponibilizando referências por 

multibanco; 

 Pedidos de assistência técnica a equipamentos de impressão; 

 Para Assistência técnica diversa aos equipamentos e utilizadores afetos a: 

• Edifício Câmara Municipal; 

• Piscina Municipal; 

• Posto de Turismo/Museu Etnográfico; 

• Julgados de paz; 

• Mira Center. 

 Acompanhamento da substituição de impressoras multifunções no Município. 

GESTÃO DE CONTEÚDOS NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE 

Neste âmbito foram realizadas as seguintes operações: 

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

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

 Atualização de procedimentos e documentos no âmbito do RGPD. 

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

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

 Assistência Técnicas a escolas e Jardins de Infância. 

 Acompanhamento da instalação e configuração de impressoras nas escolas. 

 



 

Página | 6 

SECÇÃO DE TAXAS, EXPEDIENTE E ÁGUAS (STEA) 
 

O presente relatório síntese, que tem por análise o período compreendido entre 6 de junho de 2019 a 12 de 

setembro de 2019, no que se refere à área de Taxas, Expediente e Águas, nomeadamente posto de atendimento 

ao Munícipe 11, 12 e 13 apresentamos os valores arrecadados nas diversas áreas de atuação, guias emitidas 

bem como os movimentos de documentos por órgãos destinatários. 

 

Durante o período de 13 setembro de 2019 a 8 de novembro de 2019 foram emitidas diversas guias de receita 

cobradas pela STEA, conforme o gráfico seguinte: 

 

Total de valores cobrados entre 13 setembro de 2019 a 8 de novembro de 2019 

 
 

Guias emitidas entre 13 de setembro de 2019 a 8 de novembro de 2019 
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No que se refere à área de Expediente, no periodo de 13 de setembro de 2019 a 8 de novembro de 2019, foram 

efetuados movimentos de documentos por orgãos destinatários e enviada correspondencia para o exterior. 

 

Distribuição de um total de 5096 documentos por órgãos destinatários 

13 de setembro de 2019 a 8 de novembro de 2019 

 

 

ARQUIVO ADMINISTRATIVO 
 

Prosseguem-se as operações e procedimentos básicos no acervo documental, identificando valores e prazos de 

conservação, dando prioridade à organização do deposito da documentação de notariado: na higienização e 

avaliação dos documentos. 

Os serviços dos arquivos prestam ainda, apoio quando solicitado: 

 na pesquisa solicitada pelo responsável do cemitério; 

 na pesquisa de diversas escrituras;  

 no atendimento ao munícipe, e os respetivos esclarecimentos;  

 prestada colaboração na execução do processo eleitoral – AR 2019; 

 levantamento da situação dos documentos que se encontram na Divisão Administrativa e Financeira e na 

Área Jurídica;  

 apoio à Secção de Taxas Expediente e Águas. 

No depósito da documentação de notariado - seleção, higienização e avaliação da documentação.  

 Continuidade da higienização e avaliação dos documentos avulso, referente a escrituras para serem 

anexados aos processos.  
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No depósito da documentação histórica – prioridade à higienização e avaliação    

 Continuidade na avaliação e higienização da documentação acumulada.  

A avaliação da documentação é um processo activo, sistemático e planificado, baseada em critérios pré-definidos: 

A documentação após a sua avaliação (na sala de higienização), é transferida para o depósito da documentação 

histórica, para integrar o fundo documental.  

A avaliação centra-se no valor dos documentos que se modificam com a passagem do tempo, mudança de lugar 

e cultura, e são documentos que vão assinalar o passado. 

 O serviço de arquivo, tem uma profunda preocupação com a preservação da memória colectiva.  
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ÁREA JURÍDICA 
Da atividade desenvolvida, pela área jurídica, no período em análise, no âmbito das suas competências na área 

jurídica, como habitualmente, foram desenvolvidas, designadamente, as atividades que a seguir enunciamos. 

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

submetidas à sua apreciação; 

 Análise e tratamento de exposições de diversos assuntos; 

 Elaboração de proposta de decisão de processos de contraordenação; 

 Atendimento ao público; 

 Tratamento e envio aos diversos interessados de legislação pertinente. 

 Encaminhamento do expediente; 

 Prestação de apoio jurídico ao contencioso do Município; 

 Preparação e elaboração de ofícios de resposta a diversas entidades; 

 Prestação de elaboração de informações de carência com vista à aquisição e reposição de material em 

stock. 

 

No que respeita à análise e tratamento dos pedidos de indemnização em sede de Responsabilidade Civil 

Extracontratual, foram concluídos quatro processos no período compreendido desde a última reunião até à 

presente data. 

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 quatro 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”.  

 

CONTRAORDENAÇÕES 

 
Na área das contraordenações, os serviços administrativos são responsáveis pela instrução dos processos de 

contraordenação que podem ter origem numa denúncia particular, numa participação ou num auto de notícia, 

elaborado pelos Fiscais Municipais ou autoridades policiais (GNR e PSP) 

Procedem também à cobrança coerciva de dívidas referentes a receitas municipais não pagas dentro do prazo de 

pagamento voluntário. 

 

No período em análise, destaca-se a seguinte informação: 
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Participações 2017 2018 2019 

Participações da Fiscalização Municipal    

- Para Instauração de Processo de Contraordenação 15 10 41 

Participações da GNR    

- Para Instauração de Processo de Contraordenação  2  

Denúncias 4 5 10 

Entrada de defesa de processos de Contraordenação 3   

Audições em Processos de Contraordenação 4  1 

Não comparência 4   

Pagamentos Voluntários / Coimas Pagas 0   

Mandados 13   

Ofícios 6   

Processos para instaurar 15 10 41 

Total 64 27 93 

 

Encontram-se em curso os seguintes processos de Contraordenação: 

 

Anos Processos de 
Contraordenação 

em curso 
2016 61 
2017 50 
2018 21 
2019 41 
Total 173 

 

CONTENCIOSO 

 
Por outro lado, no âmbito do acompanhamento ao Contencioso, foi registada a abertura de 14 processos desde 

o início do ano. 
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Relatório das atividades desenvolvidas pela da subunidade orgânica de gestão de recursos humanos – de 13 de 

setembro de 2019 a 12 de novembro de 2019 

 
 Atendimento de trabalhadores 

 Arquivo de documentação nos respetivos processos; 

 Inserção de ausências, bem como informação nas participações de faltas por conta de férias, entre outras 

no SGP; 

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

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

 Processamento de Vencimentos, impressão de diversas listagens e emissão de 428 Recibos de 

vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores; 

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

movimentação na aplicação My Doc (129)  

 Processamento mensal de comparticipações da ADSE, 107 recibos (49 recibos em setembro + 58 recibos 

em outubro). 

 Atualização de valores de abono família no SGP conforme Portaria 276/2019, de 28/8/2019 e cálculos 

retroativos 

 Inserção no cadastro do SGP de 39 Certificados de formação profissional e respetivo arquivo nos 

Processos Individuais 

 

INFORMAÇÕES: 

 Informação sobre Bonificação por deficiência de descendente de trabalhadora (1) 

 Informações sobre o estatuto de trabalhador estudante (3) 

 
ADSE: 

 Recebidos 23 cartões da ADSE, efetuada a respetiva alteração de dados na aplicação de pessoal, entrega 

aos trabalhadores e arquivo no processo individual 

 Inscrição na ADSE direta de Beneficiários familiares (3) 

 Pedido de cartão europeu de seguro de doença (1)  

 Pedido de cartão de aposentado ADSE direta (1) 

 Inserção de comprovante de matrícula na ADSE direta (11) 

 Elaboração de Circular sobre - Inscrição/Renovação de direitos de beneficiários familiares descendentes 

 

 
Procedimento concursal de cargo de Direção intermédia de 3º grau: 

 
 Envio para o Diário da República de Aviso de abertura de procedimento concursal para preenchimento de 

um lugar para o cargo de direção intermédia de 3º grau de chefe de unidade – Unidade de Contabilidade, 

Património e Aprovisionamento 



 

Página | 12 

 Elaboração de Aviso de abertura de procedimento concursal para preenchimento de um lugar para o cargo 

de direção intermédia de 3º grau de chefe de unidade – Unidade de Contabilidade, Património e 

Aprovisionamento para disponibilização na BEP e no sítio do município e envio para jornal de expansão 

nacional 

 Elaboração de atas (2) 

 Elaboração de notificações (2) 

 Organização processo de procedimento concursal  

 
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego publico por tempo 

determinável, na modalidade de CTFP – termo resolutivo incerto 

 
 Elaboração de notificação para negociação da posição remuneratória (1) 

 Elaboração de Acordo   de negociação de posição remuneratória (1) 

 Elaboração de CTFP – Termo resolutivo incerto (1) 

 Admissão na Segurança Social através da Segurança Social Direta (1) 

 Solicitação de marcação de consulta medicina do trabalho (1) 

 ADSE – confirmação de intenção inscrição ou renúncia e envio p/ ADSE Direta 

 Elaboração de aviso de celebração contrato para divulgação no sítio do município (1) 

 Elaboração de informação e entrega ao trabalhador sobre o período experimental (1) 

 Organização e constituição de processo individual (1) 

 
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego publico por tempo 

indeterminado com vista ao preenchimento de 1 posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal 

deste Município, para o exercício de funções de Assistente Técnico, a desenvolver na área de Metrologia 

 Elaboração de despacho de abertura o procedimento (1) 

 Elaboração de Aviso – Extrato para publicação no DR (1) 

 Elaboração de Aviso para publicação na BEP e sítio do Município (1)  

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-Trimestral e semestral 

 

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

não docente;  

 Elaboração de Mapa de pessoal 2020 e documentos de apoio (2) 

 Elaboração de aviso de desligação do serviço de trabalhador por motivo de aposentação e envio para 

publicação no DR (1) 

 Elaboração de aviso de consolidação mobilidade intercarreiras de trabalhadores e envio para publicação 

no DR (1) 

 Elaboração de despacho de reafectação de trabalhadores (2) 

 Elaboração de Adendas ao CTFP – tempo indeterminada de trabalhadores – Consolidação de mobilidade 

(2)  

 Elaboração de despacho para atribuição de subsídio de turno a trabalhadora (1) 
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MOBILIDADE ENTRE SERVIÇOS: 

 Elaboração de Listas classificativas (2) 

 Elaboração ofício para notificação da trabalhadora (1) 

 Elaboração de despacho de homologação (1)  

 Elaboração de Proposta para RC para consolidação de mobilidade intercarreiras (1)  

 Elaboração de Proposta para consolidação de mobilidade interna intercarreiras (1) 

 
 

DECLARAÇÕES: 

 Declaração de horário de trabalho praticado (5) 

 Declaração comparticipações da ADSE (1) 

 Declarações de vínculo (22) 

 Declaração de exercício de funções no Município de Mira (1)  

 Declaração de escalão de abono (2) 

 

APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 
Quanto à Secção de Apoio aos Órgãos Municipais (SAOM) dos serviços efetuados em setembro e outubro de 2019, 

salientamos o apoio técnico-administrativo prestado aos órgãos autárquicos, Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal: 

 

 Secretariado da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 26 de setembro de 2019, elaboração das 

respetivas minutas, editais das deliberações e tratamento do respetivo expediente; 

 Secretariado das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 24 de setembro, 10 e 31 de outubro e 

extraordinária de 15 de outubro, elaboração das atas, minutas, editais das deliberações e tratamento 

do respetivo expediente; 

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

nomeadamente: 

 

• Elaboração de agendas das reuniões de Câmara e de ordens de trabalho das sessões da 

Assembleia Municipal e envio para o serviço de informática para proceder à respetiva 

publicitação no site do Município; 

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

Vereadores através da plataforma “Arquivo”; 

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

documentação para os Membros da Assembleia; 

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

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

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

tratamento no “MyDoc”; 
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• Envio dos editais das deliberações para o serviço de Informática, de modo a que possam ser 

publicados no site do Município de Mira; 

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

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

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

diferentes serviços e divisões; 

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

diferentes serviços; 

 

 Deliberações das reuniões da Câmara Municipal 

 

Na reunião ordinária de 24 de setembro, foram apresentadas 19 propostas: 8 na Divisão Administrativa e 

Financeira, das quais 6 foram aprovadas por unanimidade e 2 por maioria;2 na Divisão de Obras Municipais,  1 

aprovada por unanimidade e 1 aprovada por maioria; 4 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, todas 

aprovadas por unanimidade, 4 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, todas 

aprovadas por unanimidade e 1 na Unidade de Gestão Urbanística, aprovada por unanimidade, designadamente: 

 

Na reunião ordinária de 10 de outubro, foram apresentadas 23 propostas, das quais 4 na Divisão Administrativa 

e Financeira, das quais 1 foi aprovada por unanimidade e 3 por maioria; 6 na Divisão de Obras Municipais, das 

quais 3 foram aprovadas por unanimidade e 3 aprovadas por maioria; 7 na Divisão de Educação, Cultura e 

Desporto, todas aprovadas por unanimidade; 1 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e 

Ambiente, aprovada por unanimidade e 5 na Unidade de Gestão Urbanística, todas aprovadas por unanimidade, 

designadamente: 
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Na reunião extraordinária de 15 de outubro, foram apresentadas 3 propostas, na Divisão Administrativa e 

Financeira, das quais 2 aprovadas por unanimidade e 1 aprovada por maioria, designadamente: 

 

Na reunião ordinária de 31 de outubro, foram apresentadas 15 propostas, das quais 6 na Divisão Administrativa 

e Financeira, das quais 1 fgoi aprovada por unanimidade e 5 aprovadas por maioria; 2 na Divisão de Obras 

Municipais, aprovadas por maioria; 3 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, todas 

aprovadas por unanimidade e 4 na Unidade de Gestão Urbanística, todas aprovadas por unanimidade, 

designadamente: 
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Ainda no âmbito do apoio aos órgãos autárquicos:  

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

 Acompanhamento e coordenação dos procedimentos administrativos inerentes à elaboração e aprovação 

de protocolos, de acordo com o procedimento em vigor; 

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

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

pelo Gabinete de Gestão da Qualidade; 

 

Em matéria de contratos públicos: 

 
 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de Serviços de desobstrução e limpeza de coletores de 

esgotos e de estações elevatórias”, celebrado com “Limpa Canal – Soluções Ecológicas, Ldª.” Valor do 

contrato: 22.000,00€  

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços para elaboração de conteúdos científicos e 

técnicos, no âmbito do projeto de requalificação dos viveiros da Praia de Mira”, celebrado com “Dantas, 

Guedes & Pereira – Unipessoal, Ldª..” Valor do contrato: 37.500,00€ 

 Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de reabilitação do Complexo Desportivo de Mira”, 

celebrado com “Júlio Simões Lda.” Valor do contrato: 94.300,00€ 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços para produção e conceção de material 

promocional – criação de marca e estratégia de branding, no âmbito da operação “DINAMIZAÇÃO DA 

PRAIA DE MIRA  - UMA ALDEIA DE MAR”, celebrado com “Moreira & Gilsanz, Ldª.” Valor do contrato: 

23.300,00 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa – Assistente 

Operacional”, celebrado com “Tânia Margarida Neves da Cruz” Valor do contrato: 4.227,16 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa – Assistente 

Operacional”, celebrado com “Maria de Fátima Caiado Tavares Miguéis” Valor do contrato: 4.227,16 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa – Assistente 

Operacional”, celebrado com “Sónia Sofia «Ferreira Braguez” Valor do contrato: 5.761,21 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa – Assistente 

Operacional”, celebrado com “Ana Luisa Santos Clemente” Valor do contrato: 5.761,21 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa – Assistente 

Operacional”, celebrado com “Paula Cristina Marques Facão” Valor do contrato: 5.761,21 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa – Assistente 

Operacional”, celebrado com “Margarida Lúcia Mesquita e Caldeira” Valor do contrato: 5.761,21 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa – Assistente 

Operacional”, celebrado com “Ana Marisa da Cruz Rua” Valor do contrato: 5.761,21 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa – Assistente 

Operacional”, celebrado com “Maria Isabel Domingues Felício” Valor do contrato: 5.761,21 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de Requalificação e Revitalização dos Viveiros Piscícolas 

da Praia de Mira – 1.ª Fase”, celebrado com “Toscca, Equipamentos em Madeira, Lda” Valor do contrato: 

279.428,13€ 
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 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de cópia, impressão e digitalização para os 

Estabelecimentos de Ensino”, celebrado com “Gispert – Comércio de Equipamentos de Escritório e 

Prestação de Serviços, Ldª.” Valor do contrato: 13.140,00 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de reabilitação de pista ciclopedonal e zonas pedonais”, 

celebrado com “Omnimira, Construções, Lda.” Valor do contrato: 149.835,25€ 

 Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa, para apoio na área 

de pedopsiquiatria, para jovens  institucionalizados”, celebrado com “Teresa Margarida da Luz Cartaxo.” 

Valor do contrato: 2.000,00 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de equipamento de switching”, celebrado com “RIS 2048 

– Sist. Informáticos Comunicações, S.A.” Valor do contrato: 22.001,00 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de apoio operacional ao Parque de Campismo 

Municipal da Praia de Mira”, celebrado com “Egor Outsourcing – Prestação de Serviços, Organização e 

Administração de Pessoal, Ldª.” Valor do contrato: 73.719,68 € 

 

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

Municipal nos meses a seguir indicados: 

 

 

 

SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO 
O presente relatório síntese, que faz a análise comparativa dos acumulados de Janeiro a Outubro 2019 e período 

homologo de 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 outubro de 2019 quanto à: 

• Execução Global do Orçamento; 

RELATÓRIO DE: Nº. 
CONTRATOS: 

DEZEMBRO/2018 23 

FEVEREIRO/2019 4 

ABRIL/2019 11 

JUNHO/2019 12 

SETEMBRO/2019 19 

NOVEMBRO/2019 18 
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• Execução Orçamental da Receita; 

• Execução Orçamental da Despesa; 

• Execução Orçamental das Grandes Opções do Plano; 

• Evolução do Endividamento; 

 

ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL 

Através da análise dos dados apresentados no quadro n.º 1 podemos avaliar a evolução que a Receita Total 

Cobrada e a despesa Total Paga registaram, até ao final do mês de outubro, no período compreendido entre 2016 

e 2019. 

 

 

Figura 1- Indicadores Orçamentais 

 
Assim a avaliação dos dados apresentados permite-nos constatar que, até ao final do mês de outubro de 2019, 

o Município de Mira conseguiu gerar um superavit corrente (diferença entre a receita corrente cobrada líquida e 

a despesa corrente paga) no valor de 62.312,35€. Este desidrato significa que o Município de Mira conseguiu 

gerar uma “poupança” na componente corrente do orçamento que, naturalmente, poderá ser utilizada para pagar 

a componente de capital (investimento) da execução orçamental de 2019. 

Para este resultado contribuiu positivamente o crescimento verificado na cobrança da receita, a qual, no período 

em análise, registou uma variação homóloga de, aproximadamente, 13%. 
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Figura 2 - Evolução da Receita Cobrada Vs Despesa Paga 

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

exercício vs a despesa faturada referente ao próprio ano, teremos uma perceção mais rigorosa sobre a 

probabilidade de ocorrência de novos deficits / superavits orçamentais. 

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

conseguiu gerar um superavit de 2.325.392,82€ entre a receita liquidada referente ao exercício de 2019 e a 

despesa faturada nesse mesmo período, o que representa mais do dobro (+132%) do valor registado em igual 

período de 2018.  

Para este bom desempenho contribuiu o facto da despesa faturada ter registado um valor em tudo idêntico ao 

apurado em igual período de 2018 (-0,1%), o que fez com que o acréscimo registado na liquidação da receita do 

Município (+14,6%) tivesse um efeito ainda mais expressivo sobre a execução global do orçamento do Município. 

 
Figura 3-Evolução da Receita Liquidada Vs. Despesa Paga no Ano 
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Podemos ainda analisar um terceiro indicador que nos permite aferir o volume de despesa na ótica dos 

compromissos, portanto numa fase mais embrionária do processo de execução da despesa Municipal.  

Neste contexto importará analisar o volume de despesa que o Município já assumiu realizar-compromissos e que, 

no final do mês de outubro de 2019, ainda se encontravam por pagar. 

 

Figura 4- Compromissos Por Pagar 

Assim, a análise dos dados apresentados permite-nos constatar que, no final de outubro de 2019, existiam 3,3 

Milhões de compromissos assumidos pelo Município que se encontravam por pagar. 

Em primeiro lugar importa referir que, quando estamos a falar de compromissos por pagar, estamos também a 

falar de despesa que, apesar de contratualizada, ainda não foi executada / faturada, pelo que ainda não se 

encontra em condições formais / legais de ser paga.  

Para além disso, mais uma vez referimos que os valores apurados em 2019 não serão diretamente comparáveis 

com os valores homólogos registados nos anos anteriores pois, tal como explicitamos nos relatórios anteriores, a 

partir de 2017, o Município de Mira passou 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 anteriormente eram efetuados, mês a mês, em função do valor de cada uma das faturas que iam sendo 

rececionadas no Município. Adicionalmente, a partir de 2019, também os compromissos relativos às despesas 

com o Pessoal e amortizações de empréstimos passaram a seguir igual metodologia, isto é, passaram a ser 

efetuados logo no início do ano e não, mês a mês, como até esse momento. 

Apesar destas condicionantes, importa salientar que, desde o relatório anterior (Agosto2019), o Município de Mira 

conseguiu reduzir o valor dos compromissos por pagar de 5.695.420,73€ para os 3.384.918,65€ supra referidos, 

isto é, no espaço de apenas dois meses foi possível diminuir em 40% o valor dos compromissos por pagar do 

Município de Mira. 

Neste âmbito será ainda importante salientar que, do valor apurado no final de Outubro de 2019, 1.487.581,42€ 

dizem respeito a compromissos com a Aquisição de Bens de Capital, isto é, correspondem a investimentos que o 

Município de Mira está a levar a cabo e que ainda se encontram a ser executados física e/ou financeiramente.  
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O natural aumento do ritmo de execução dos projetos de investimento co-financiados no âmbito do atual quadro 

comunitário de apoio, Portugal 2020, fará com que este indicador tenha tendência para aumentar. No entanto, à 

medida que o Município for recebendo as respetivas comparticipações comunitárias, naturalmente, o valor dos 

compromissos por pagar reduzir-se-á. 

 

 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

Conforme se poderá constatar pela análise dos valores apresentados no quadro n.º 2, até ao final de Outubro de 

2019 o Município de Mira já registava uma cobrança de receita de 10.098.568,08€, dos quais, 3.965.872,97€ 

correspondiam a “Transferências Correntes” (FEF, FSM, IRS), 1.770.056,16€ diziam respeito a “Impostos Diretos” 

(IMI, IMT, IUC) e 1.534.236,73€ à “Venda de Bens e Serviços Correntes” (Ex: Água, parque de campismo, serviços 

sociais, desportivos, etc). 

Os valores em apreço permitiram que no período em análise se atingisse uma taxa de execução da receita de 

63,18%, sendo portanto superior ao apurado em igual período de 2018.  

Neste contexto importa referir que no ano em curso o Orçamento da Receita apresenta um valor mais elevado 

muito por efeito da contratação de um empréstimo de médio e longo prazo no valor de 1,8 Milhões de Euros para 

financiamento do PPI2019/2020, nomeadamente para financiamento da empreitada de “Reparação, 

manutenção e pavimentação de arruamentos e ciclovias no concelho de Mira”. 

Como este projeto irá ter a maior parte da sua execução física / financeira em 2020, no presente ano de 2019 

não iremos necessitar de dispor da maior parte da referida linha de financiamento, pelo que a execução desta 

componente da receita é, neste momento, de apenas 14,26%. 

Assim, se fizermos uma análise da taxa de execução da receita expurgada do efeito da contratação do referido 

empréstimo, concluímos que o seu valor passaria de 63,18% para 69,39%, isto é, chegaríamos a um valor que 

seria o mais elevado dos últimos 4 anos. 

 

 
Figura 5-Receita Cobrada Líquida até ao Final outubro - Evolução 

 
Através da figura n.º 6 podemos analisar a evolução, ao longo dos últimos quatro anos, da taxa de execução da 

receita apurada até ao final do mês do mês de outubro. 
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Figura 6 - Taxa de Execução da Receita No Final de outubro 2019 

A análise da figura n.º 7 permite-nos avaliar o comportamento que cada uma das componentes da receita corrente 

e de capital tiveram comparativamente com o valor orçamentado no início do ano.   

Assim, será importante destacar a elevada taxa de execução verificada na Venda de Bens de Investimento 

(83,67%), nos Impostos Indiretos (84,44%), nos Impostos Diretos (82,02%), nas Taxas, multas e Outras 

Penalidades (81,71%) e nas Transferências Correntes (77,57%).  

 

Figura 7 - Execução da Receita Total Cobrada Líquida até Final de outubro  2019 
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Figura 8- Peso Relativo de Cada Componente da Receita – Até final de outubro 2019 

 

 

Receita Corrente 

No final de outubro de 2019, a percentagem de realização das receitas correntes situava-se nos 74,09% 

correspondendo a um volume de cobrança de receita de 8.021.163,76€ (Figura n.º 9). 

 

 

Figura 9 - Execução da Receita Corrente - Final outubro 2019 
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A figura n.º 10 apresenta a estrutura das receitas correntes no final do Mês de Outubro de 2019, isto é, representa 

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

 

 
Figura 10 - Estrutura das Receitas Correntes 

A análise da figura n.º 5 permite-nos concluir que, no final de outubro de 2019, a receita corrente cobrada pelo 

município de Mira registava um acréscimo de 150.193,83€ (+1,91%) face a igual período de 2018.  

 

Figura 11 - Evolução da Receita Corrente até final de outubro 
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Importa salientar que o valor apurado no final de Outubro de 2019 é o mais elevado registado pelo Município de 

Mira e que, para este bom desempenho contribuíram decisivamente os acréscimos registados nas rubricas Venda 

de Bens e Serviços (+143.052,31€), mais concretamente na cobrança da receita proveniente do Parque de 

Campismo (+59.446,76€€), Mercadorias (+25.768,70€) e Rendas (+27.164,25€). 

De salientar ainda o acréscimo verificado na cobrança da receita com Taxas, multas e outras Penalidades 

(+46.476,17€) que, em larga medida resulta do aumento verificado na cobrança de Taxas provenientes de 

processos de Loteamento e obras (+40.478,55€). 

No que concerne à evolução da cobrança dos Impostos Diretos importa referir que, em termos homólogos, no 

final de outubro de 2019 foi possível apurar um valor em tudo idêntico ao registado em 2018. No entanto, se 

analisarmos o comportamento das suas diversas componentes, constatamos que, enquanto o IMT e o IUC 

continuam a sua trajetória de crescimento, o que permitiu que atingissem o valor mais elevado dos últimos quatro 

anos, o IMI sofreu uma quebra de 5,1% (-59.928,45€), o que poderá ser o reflexo da adoção pelo Município de 

Mira do “IMI Familiar”, isto é, de um “Bonificação”  no pagamento de IMI para as famílias cujo agregado familiar 

seja mais alargado.  

Na figura n.º 12 podemos analisar o comportamento da receita corrente no final de Outubro, no período 

compreendido entre 2016 e 2019. 

 

 

Figura 12 - Evolução das Receitas Correntes - outubro 2016-2019 
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Receita de Capital 

Tal como se poderá constatar pela análise da figura n.º 13, no final de outubro de 2019, a execução da receita 

de capital tinha atingido um valor de 1.940.309,96€, correspondendo a uma taxa de execução de 38,64%. 

 

Figura 83- Execução Orçamental da Receita de Capital 

A figura n.º 14 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de outubro de 2019. 

 

Figura 14-Estrutura das Receitas de Capital 

A figura n.º 15 permite-nos analisar, em termos homólogos, a evolução da cobrança da receita de capital no 

período compreendido entre 2016 e 2019. 

 

Figura 15- Evolução da Receita de Capital 
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Da análise da figura n.º 16 podemos constatar que, comparativamente a igual período de 2018, no final de 

Outubro de 2019, as receitas de capital cresceram 84,70%, crescimento este que, fundamentalmente, se ficou a 

dever ao aumento verificado na Venda de Bens de Investimento (+460.039,58€), nos Passivos Financeiros 

(256.624,42€) e nas Transferências de Capital com origem no Orçamento de Estado de 2019 (+255.292,00€). 

Relativamente ao acréscimo verificado nas Transferências oriundas do Orçamento de Estado importa salientar 

que este resulta da introdução de uma nova componente desta receita (Classificação Orçamental 1003010504), 

isto é, ao abrigo do artigo 35.º n.º 3 da Lei 73/2013, de 3 de setembro, no Orçamento de Estado para 2019 foi 

definido um valor adicional a que, para além do FEF, FSM e IRS, os Municípios teriam direito. Assim, ao abrigo 

desta disposição legal, até ao final do mês de outubro de 2019, o Município recebeu 264.940,00€. 

O acréscimo apurado na receita com Passivos Financeiros, resulta da utilização parcial da linha de financiamento 

entretanto contratada pelo Município de Mira para dar suporte ao seu vasto e ambicioso plano de investimentos 

a curto-médio prazo. 

 

Figura 16- 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 outubro de 2019, a taxa de execução do 

orçamento da despesa cifrava-se em 60,76%, a que correspondeu um volume de pagamentos efetuados de 

9.712.065,61€. 

Tal como poderá ser constatado pela análise do quadro a menor taxa de execução da despesa paga não resulta 

de, em termos absolutos, se terem efetuado menos pagamentos, mas sim pelo facto de o valor do orçamento ter 

aumentado 1.609.802,52€ face a 2018, nomeadamente para dar suporte aos projetos de investimento 

constantes do empréstimo bancário entretanto visado pelo tribunal de contas (1.800.000€). Importa referir que, 

até ao final do mês de outubro de 2019, apenas tinham sido utilizados 256.624,42€ da linha de financiamento, 

entretanto contratualizada, pelo que facilmente se conclui que ainda existe uma margem bastante significativa 

para o crescimento da taxa de execução da despesa. 

Comparativamente com igual período de 2018, no final de outubro de 2019 o valor das despesas pagas era, 

aproximadamente, um milhão de euros superior, ou seja, este ano o Município de Mira conseguiu pagar mais 

despesas do que no ano transato. 
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Figura 17- Evolução da Despesa Total Paga 

 
Na figura n.º 18 podemos analisar a evolução, nos últimos quatro anos, da taxa de execução da despesa no final 

do mês de outubro. 

 
Figura 18- Evolução da Taxa de Execução da Despesa - outubro (2016-2019) 

Pela análise da figura n,º 19 podemos constatar que, em termos comparativos, no final de Outubro de 2019 

registava-se um maior valor de despesa cabimentada (+1.130.299,58€) e, simultaneamente, um maior volume 

de despesa comprometida (+1.437.898,25€), situação perfeitamente natural e expectável tendo em 

consideração a já referida nova metodologia de registo dos compromissos adotada pelo Município. 

Será importante referir que, se analisarmos apenas a faturação do ano, isto é, a faturação expurgada da dívida 

transitada, constatamos que, em termos homólogos, no final de Outubro de 2019, foi apurado um valor 

9.195,71€ inferior ao registado em igual período de 2018, ou seja, apesar do justificado aumento do valor dos 

cabimentos e compromissos efetuados pelo Município, o ritmo de realização da despesa (faturação) continua 

bastante “controlado”, garantindo dessa forma o normal e aconselhável equilíbrio das finanças municipais. 
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Figura 19- Evolução da Despesa 

Alterações e Revisões Orçamentais 

 
A figura n.º 20 pretende fazer um resumo dos movimentos efetuados nas dotações de cada uma das rubricas da 

despesa resultantes de nove alterações e cinco revisões orçamentais efetuadas até ao final do mês de outubro 

de 2019: 

 

Figura 20- Alterações e Revisões Orçamentais Por Económica até final de outubro de 2019 

 

Despesa Corrente 

No final do mês de outubro de 2019, a taxa de execução da Despesa Corrente situou-se nos 72,42%, a que 

correspondeu um volume de despesa paga de 7.958.851,41€ que, quase na sua totalidade, diz respeito à 

Aquisição de Bens e Serviços (4.072.873,17€) e às Despesas com o Pessoal (3.280.676,34€). 
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Figura 21- Execução da Despesa Corrente no final de outubro de 2019 

Na figura n.º 22 podemos fazer uma análise da evolução da despesa corrente paga até ao final do mês de outubro, 

no período compreendido entre 2016 e 2019. 

 

Figura 92- Evolução da Despesa Corrente até final do mês de outubro (2016-2019) 

Conforme se poderá constatar pela análise da figura n.º 23, no total da despesa corrente paga até ao final de 

outubro de 2019, a Aquisição de Bens e Serviços é a rubrica que maior peso tem no total (51,17%), seguido das 

Despesas Com o Pessoal com 41,22% e das Transferências Correntes com 6,84%. 

 

Figura 23- Estrutura das Despesas Correntes 
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Despesa de Capital 

 
Como poderá ser constatado pela leitura do quadro n.º 12, no final de outubro de 2019, foi possível atingir uma 

taxa de execução da Despesa de Capital de 35,10%, a que correspondeu um valor pago de 1.753.214,20€. 

Será importante salientar que, a quase totalidade deste valor diz respeito ao pagamento de despesa com a 

Aquisição de bens de Capital (1.542.885,31€), e que esta representou cerca de 96,19% do total da despesa de 

capital paga pelo Município de Mira até ao final de outubro de 2019. 

Como se poderá também verificar pela análise do quadro, no final de outubro de 2019, a taxa de execução da 

despesa de capital na ótica dos compromissos era de 68,32%.  

Este valor resulta em grande medida do facto do Município ter em curso um vasto leque de projetos de 

investimento co-financiados no âmbito do atual quadro comunitário de apoio Portugal 2020.  

Assim, considerando que alguns destes terão necessariamente de estar física e financeiramente concluídos até 

ao final do presente ano de 2019, então será perfeitamente natural que taxa de execução da despesa de capital 

na ótica dos pagamentos também venha a subir até ao final do ano. 

 

Figura 24- Execução da Despesa de Capital até ao final do mês de outubro de 2019 

Na figura n.º 25 podemos analisar o comportamento da despesa de capital paga até ao final do mês de outubro, 

no período compreendido entre 2016 e 2019. 
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Figura 105- Evolução da Despesa de Capital Paga até ao final de outubro (2016-2019) 

 

Compromisso Por Pagar 

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

das Entidades Públicas), consideram-se “Compromissos” 

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

satisfação de outras condições.” 

 

 

Ainda de acordo com o referido diploma, 

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

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

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

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

prestações diversas”. 

 

Conforme se poderá verificar pela análise do quadro n.º 13, no final de Outubro de 2019, o valor dos 

compromissos por pagar do Município apresentavam um valor superior ao verificado em igual período de 2018 

(+498.199,00€), mas significativamente inferior ao apurado no final de Agosto de 2019 (-2.310.502,08€).  

Tal como referimos no relatório de acompanhamento referente aos meses de Maio e Agosto, a nova abordagem 

adotada pelo Município no que diz respeito ao registo dos compromissos, isto é, o facto de o Município ter passado 

a comprometer logo no início do ano o valor das Despesas com o Pessoal e o valor das Amortizações de 
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Empréstimos, levaria invariavelmente a que, no inicio do ano, o valor dos compromissos por pagar fosse mais 

elevado, mas este iria sempre reduzir-se, de forma gradual, até ao final do ano.  

Esta situação fica perfeitamente demonstrada pela análise do quadro n.º 13 pois, após o registo de um valor 

superior a 8 milhões no final de Janeiro, nos meses subsequentes assistiu-se a uma diminuição significativa desse 

mesmo valor para chegarmos, no final de Outubro, a um valor de compromissos por pagar substancialmente 

inferior e que ainda se irá reduzir significativamente até 31.12.2019. 

 
Figura 26- Compromissos Por Pagar 

 
ENDIVIDAMENTO 

Capital em Divida de Empréstimos 

 
As figuras n.º 27 e 28 permite-nos analisar a evolução da divida de médio e longo prazo do Município de outubro 

de 2018 a 2019.  

 

 

Figura 27- Capital em Dívida de Empréstimos 

 
O aumento registado resulta do início da utilização do empréstimo de médio e longo prazo contratualizado pelo 

Município de Mira junto do BPI (218.894,37€) e do Banco Europeu de Investimentos (37.730,05€).  

 

 
 

Figura 28- Capital em Dívida de Empréstimos 
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Divida a Terceiros  

Se analisarmos a evolução da dívida a terceiros a curto prazo (quadro 15), constatamos que, comparativamente 

com igual período de 2018, a dívida a terceiros a curto prazo regista uma redução de 1.212.462,42€. 

Assim, a análise conjugada da evolução da Dívida de Médio e Longo Prazo e de Curto Prazo permite constatar 

que, apesar do crescimento verificado no valor da dívida de empréstimos de médio e longo prazo, ainda assim, 

no final de outubro de 2019, foi possível apurar um valor de dívida total 1,1 Milhões inferior ao apurado em igual 

período de 2018.  

 

Figura 2911- Evolução da Dívida a Terceiros de Curto Prazo 

 

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 16, 

podemos avaliar a evolução do valor dos pagamentos em atraso ao longo do ano no período compreendido entre 

janeiro de 2012 e outubro de 2019: 

 

Figura 30- Evolução dos Pagamentos em Atraso 
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Tal como tivemos oportunidade de referir nos relatórios produzidos ao longo do presente ano de 2019, os valores 

mais elevados dos pagamentos em atraso resultavam em grande medida do atraso verificado na aprovação das 

candidaturas efetuadas pelo Município ao Portugal 2020 e, posteriormente, do respetivo processamento e 

pagamento dos correspondentes pedidos de pagamento. 

Deste modo, nalguns casos, como por exemplo no que concerne à reposição das infraestruturas afetadas pelos 

incêndios, por questões de interesse público e para evitar perder a elegibilidade das despesas, o Município de 

Mira teve de ir avançando com todo o processo de despesa antes mesmo da aprovação das respetivas 

candidaturas, o que implicou uma pressão adicional em termos de tesouraria do Município. 

Neste contexto, tal como sempre referimos nos relatórios entretanto elaborados, à medida que fossem sendo 

processados estes pagamentos iria ser possível reduzir substancialmente o valor dos pagamentos em atraso, 

situação que se comprova plenamente através dos dados constantes do quadro n.º16, isto é, no final do mês de 

Outubro de 2019 foi já possível eliminar por completo o valor dos pagamentos em atraso. 

Apesar da pressão adicional de tesouraria que irá ocorrer até ao final do ano por efeito da obrigatoriedade de 

encerramento de alguns projetos comunitários, iremos fazer todos os esforços no sentido de garantir que o 

objetivo alcançado no final de outubro de 2019 também será atingido no final do exercício económico de 2019. 
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 

SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 Contratos eventuais de fornecimento de energia elétrica com a EDP para eventos a realizar pelo Município 

ou por Associações e Comissões de Festas do Concelho; 

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

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

candidaturas;  

 Informações e propostas para reunião de câmara; 

  Execução de peças processuais para abertura de concursos; 

 Atendimento a munícipes; 

 Tratamento e arquivo do expediente. 

 Empreitadas: 

o Empreitada de Requalificação e Revitalização dos Viveiros Piscícolas da Praia de Mira – 1.ª Fase; 

o Reabilitação e Modernização do Mercado da Praia de Mira; 

o Empreitada de Reparação, Manutenção e Pavimentação de Arruamentos e Ciclovias no Concelho 

de Mira; 

o Reabilitação complexo desportivo de Mira; 

o Alargamentos e Marcações Rodoviárias-Rua Osso da Baleia; 

o Trabalhos diversos - Rua da Fonte e Rua do Areal; 

o Reabilitação Pista Ciclopedonal e Zonas Pedonais; 

o Reparação, Manutenção e Pavimentação arruamentos e Ciclovias; 

o Ampliação Infraestruturas ZI Polo I; 

o Regularização de terrenos. 

 

Desenho:  

 PDF vala do Cabeço; 

 Desenho 3D cobertura mercado da Praia; 

 Desenho 3D do CRO (Centro de Recolha Oficial de Animais de Mira) Praia de Mira; 

 Medições para orçamento do CRO (Centro de Recolha Oficial de Animais de Mira) da Praia de Mira; 

 Layouts dos desenhos das vias a pavimentar; 

 Pedido de Orçamento de betão e ferro para captação da Lagoa; 

 Desenho de perfis saneamento do Cabeço; 

 Projeto bar parque de campismo da Praia de Mira; 

 Estudo prévio loteamento em Carromeu; 

 Projeto do deck com equipamentos junto à ponte ciclo pedonal do Casal de S. Tomé; 

 Estudo prévio de rotunda oval para interceção Polo I; 

 Desenho de pormenores dos erros e omissões na empreitada de ampliação de infraestruturas da ZI Polo 

I; 

 Solicitação de orçamentos para equipamentos escolares; 

 Execução de layouts em formato DWF da arquitetura do projeto do campo de tiro; 

 Impressão de vários projetos em papel, em PDF e DWF, para concursos; 
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 Impressão e organização de processos; 

Engenharia:  

 Projeto de reforço e alargamento do tabuleiro da ponte da Rua da Fonte em Mira; 

 Dimensionamento de laje de fundação e tanque de decantação para os filtros de desferrização da Estação 

de Tratamento de Água (ETA) da Lagoa; 

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

Habitação Permanente; 

 Acompanhamento do Estudo de Impacto Ambiental do Loteamento Nº2 da ZI Montalvo; 

 Acompanhamento e fiscalização da Empreitada Reparação Rede Viária, pista e Sinalização Rodoviária 

afetada pelo incêndio; 

 Acompanhamento e fiscalização da Empreitada Balneários Estádio Municipal de Mira; 

 Preparação de elementos e acompanhamento do procedimento do concurso público da Empreitada 

Ampliação das Infraestruturas do Polo I; 

 Traçado do arruamento da Rua dos Cedros em Mira; 

 Acompanhamento e fiscalização da Empreitada Reabilitação Complexo desportivo Mira; 

 Acompanhamento do procedimento de Remodelação do Sistema de Tratamento de água da ETA da Lagoa; 

 Acompanhamento de obras por administração direta relativas de laje para colocação de filtros de 

tratamento de ferro e manganês na ETA da Lagoa; 

 Preparação de elementos e acompanhamento do procedimento do concurso público da Empreitada 

Reparação, Manutenção e Pavimentação de Arruamentos e Ciclovias; 

 Projeto de Execução do CRO de Mira-Centro de Recolha Oficial: rede predial de drenagem de águas 

residuais e pluviais e estabilidade; 

 Acompanhamento e fornecimento de elementos no âmbito dos estudos para início de atividade da ABMG 

– Águas do Baixo Mondego e Gândara; 

 Auxílio na preparação de elementos para a elaboração do PCQA 2020 para a submissão à ERSAR; 

 Realização de Vistorias; 

 

Fiscalização: 

 Reconstrução Ponte Casal S.Tomé; 

 Requalificação acessível Palheiro Praia de Mira; 

 Reconversão de estrutura abandonada – Mercado de Mira; 

 Bancadas e balneários estádio municipal; 

 Reparação rede viária pista e sinalização rodoviária afetada pelo incêndio; 

 Empreitada de reabilitação do complexo desportivo de Mira; 

 Empreitada Reabilitação Pista ciclopedonal e zonas pedonais; 

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

 

Calceteiros 

 Reparar calçada miúda e graúda em vários lugares do concelho; 

 Fazer passeio em pavês Presa perto das escolas; 

 Fazer passeio em calçadinha Presa perto campo futebol. 
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Serralheiro 

 Reparar destroçador da Junta de Freguesia de Mira; 

 Mudar óleo e filtros de algumas viaturas e máquinas da Câmara; 

 Fazer moldes para fazer estribos; 

 Fazer estrutura para painéis de publicidade (pórticos); 

 Mudar todos os dias giratória Ramalheiro / Montalvo / Ramalheiro; 

 Reparar tabela de basquete da escola preparatória de Mira; 

 Reparar vários sinais de trânsito; 

 Reparar carros de mão; 

 Fazer zorra para mudar palheirinhos. 

 

Pedreiro: 

 Fazer muros de resguardo aqueduto a seguir ponte da videira; 

 Montar vedações para gastronomia da Praia; 

 Colocação de pinos para proteção de canteiros na Avenida da Barrinha; 

 Montagem de tenda, pórtico e mesas para gastronomia; 

 Colocação de pinos e sinais frente a farmácia na Praia de Mira; 

 Colocação de sinais de lomba na Praia de Mira; 

 Desmontagem de tenda e vedações da feira de gastronomia, na Praia de Mira; 

 Reparação de caixas de pluviais e tampas na Rua da Escola, na Presa; 

 Reparação de bancos em pedra na Avenida da Barrinha, na Praia de Mira; 

 Colocação de bancos jardim perto museu, na Praia de Mira; 

 Colocação de mesas de piquenique atras museu na Praia de Mira; 

 Cortar estrada para colocação de lancil na Presa, perto do campo; 

 Recolocação de pinos e refletores; 

 Retirar estrutura de madeira do canil da Praia de Mira; 

 Colocação de adicionais em sinais de trânsito, em Mira; 

 Limpar espaço em volta do Estádio Municipal e colocar toutvenant; 

 Colocação de bancos de jardim na escola do 1º ciclo de Mira; 

 Colocar areia e espalhar para colocação de calçada na Presa; 

 Colocação de grelhas para águas pluviais na Lentisqueira; 

 Chumbar tampas de saneamento em Portomar; 

 Levar telhas para canil e recolocar pinos na Praia de Mira; 

 Colocar mesas de piquenique na escola do 1º ciclo de Mira; 

 Retirar parquímetros da Praia de Mira; 

 Reparar tubos e caixas de saneamento na Rua de Baixo, em Portomar; 

 Reparar telhado e pavê na escola do Casal S. Tomé; 

 Colocar clarabóias na escola da Praia de Mira; 

 Retirar mastros de bandeiras da Praia de Mira; 

 Fazer ferro para lage das captações da Lagoa; 

 Vários trabalhos de reparação de pavê e cimentados serviços de águas. 
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Asfalto: 

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

transportes. 

Carpinteiro: 

 Desmontar e arrumar tenda do festival Konnection; 

 Reparar portas e janelas da Pré escola da Praia de Mira; 

 Fazer escada e reparar mini palheiro da pré escola da Praia de Mira; 

 Fazer estrado para palco do festival de gastronomia na Praia de Mira; 

 Reparar portas e janelas no edifício da Câmara; 

 Reparar todas as portas dos Wc no Largo da feira, em Portomar; 

 Desmontar tenda da feira de gastronomia da Praia de Mira; 

 Reparar portão de alumínio do Pavilhão Gimnodesportivo de Mira; 

 Reparar estores no Centro de Saúde de Mira; 

 Reparar e pintar barco dóri no museu da Praia de Mira; 

 Colocar vidro em duas janelas da Câmara Municipal de Mira; 

  Colocação de pedras na escola do 1º ciclo de Mira; 

 Colocar e retirar cabines de voto e urnas para eleições legislativas; 

 Reparação de cadeiras no gabinete Proteção Civil; 

 Continuação na reparação e pintura do barco dóri no museu, na Praia de Mira; 

 Reparar portas WC da lota Praia de Mira; 

 Retirar mastros das bandeiritas da Praia de Mira; 

 Reparar chapéus-de-sol em madeira; 

 Reparar portas puxadores e esticar cabos das escadas na incubadora de Mira; 

 Reparar porta WC largo da feira de Portomar; 

 Fazer estacas e colocar chapas de identificação dos talhões do cemitério de Mira; 

 Reparar Portas e estores no Centro de Saúde de Mira 

 

Transportes: 

 Volvo PQ-63-92: Transporte de Tout-venant, entulhos e areias; 

 Mercedes PH-71-77: Transporte de massa asfáltica , tout-venant, grades de proteção civil e entulhos; 

 Trator Fiat UD-88-58: No serviço de limpeza de fossas; 

 Os tratores Same: 24-59-ML, 99-NS-49 e 23-PH-77 estão ao serviço dos sapadores; 

 Autocarro 53-70-XM: Transportes escolares ao serviço do Desporto e Cultura; 

 Master de 16L 31-OX-95: Nos transportes Escolares, Gira-Mira, ao serviço de Desporto e Cultura; 

 Toyota 86-81-GQ: Transporte de pessoal, equipa de limpeza e ao serviço do desporto e Cultura; 

 Ford 63-33-IE: Ao serviço de Águas e saneamento; 

 Case 75-OX-05: Ao serviço das várias equipas, (águas); 

 Giratória verde: Limpezas com destrocedor, carregar areias, abrir  valas (mães de água); 

 Volvo BL71 75-OX-06: Ao serviço das Várias Equipas. 
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DIVISÃO EDUCAÇÃO CULTURA, E DESPORTO 
 
No período em apreço, a Divisão Educação Cultura e Desporto empenhou-se em manter as regulares atividades 

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

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

associativismo e turismo, entre outros. 

Na área da cultura evidenciam-se os trabalhos de articulação e preparação dos conteúdos museológicos para o 

museu etnográfico da Praia de Mira - “Palheiros de Mira” e toda a articulação com diversas entidades locais e 

regionais com vista à promoção da cultura local e do património construído (Casa Gandaresa).  

Na área da Educação, destacou-se a envolvência nas atividades do arranque do ano letivo 2019/2020.  

 

ÂMBITO DA EDUCAÇÂO E AÇÃO SOCIAL 

 
Educação 

 
Mediante a existência em Mira de um Agrupamento de Escolas, com seis jardins-de-infância, oito escolas do 1.º 

ciclo do ensino básico, uma escola do 2.º ciclo do ensino básico e uma escola do 3.º ensino básico e secundário, 

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

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

 Articulação, com as responsáveis da empresa Eurest, 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 pelos restantes equipamentos 

escolares. 

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

funcionamento do serviço de refeições escolares; 

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

concelho; 

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

Componente de Apoio à Família e/ou Refeições Escolares, 

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

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

estabelecimentos de ensino, das diversas necessidades de intervenção; 

 Articulação de questões, em termos de transporte escolar em circuito especial, para dar resposta às 

situações de alunos do 1º ciclo, a residir a mais de 3 Km do estabelecimento de ensino estabelecido 

para acolhimento das crianças, cujo encerramento da escola da sua localidade tenha sido realizado por 

força da legislação; 

Refeições Escolares 

O Acompanhamento e fiscalização do serviço de confeção e fornecimento de refeições e lanches escolares, este 

ano letivo adjudicado ao abrigo de acordo quadro da CIM RC à empresa Eurest, destinado aos alunos dos Jardins 

de Infância e das Escolas Básicas do 1º e 2º Ciclo, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento da Circular 
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n.º 3097/DGE/2018 sobre “Orientações sobre ementas e refeitórios escolares 2018” e do Caderno de Encargos 

do “Concurso para confeção e fornecimento de refeições e lanches escolares aos alunos das Escolas Básicas do 

1º e 2º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Mira, durante o ano letivo de 2019/2020” é realizado pelo 

técnico municipal de Engenharia Alimentar. 

Para assegurar que a empresa cumpre os requisitos estabelecidos quer na circular quer no caderno de encargos, 

desenvolveu as seguintes atividades: 

 Visitas diárias ao local de confeção das refeições e lanches escolares; 

 Análise e validação do plano de ementas; 

 Reuniões periódicas com a Vereadora Madalena Santos; 

 Reuniões periódicas com o Coordenador Operacional da EUREST (Dulce Borges); 

Universidade Sénior 

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

cujas inscrições para o ano letivo 2019/2020 se encontram abertas, contando já com cerca de 155 inscritos, 

contando com 16 disciplinas: Alimentação e Culinária Saudável, Clássicos da Literatura Portuguesa, Espanhol, 

Etnografia/Danças Tradicionais, Francês, Ginástica, Hidroginástica, Inglês, Jardinagem, Literatura e Cinema, 

Música Tradicional Portuguesa, Pinturas Artes Decorativas e Artes Plásticas, Segurança- Saúde e Bem-Estar, 

Tecnologias de Informação e Comunicação – Iniciação à Informática, Tecnologias de Informação e Comunicação 

– Avançado, Walking Football. 

 

Ação Social 

Serviço de Ação Social 

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

período em apreço, entre 12 de setembro e 11 de novembro de 2019.  

 
Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes:  

 5 Atendimentos com encaminhamento para atribuição de alimentos a agregados familiares, que 

apresentam dificuldades económicas na aquisição de bens de primeira necessidade; 

 1 Atendimento a munícipe com problema relacionado com endividamento. Encaminhamento para a 

realização de requerimento para apoio jurídico; 

 1 Atendimento com encaminhamento para marcação de consulta no Centro de Saúde; 

 1 Atendimento com encaminhamento para requerimento de RSI; 

 1 Atendimento com encaminhamento para inscrição em curso de formação; 

 1 Atendimento e 2 visitas domiciliárias a Munícipe com patologia psiquiátrica, com vista a 

encaminhamento para tratamento em articulação com a médica de família; 
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Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

 1 Visita domiciliária conjunta com Técnicos da Divisão de Obras para efetuar medições de uma habitação 

que se encontra para reabilitar.  

 1 Visita domiciliária para avaliação de necessidade de adaptação de casa de banho a munícipe com 

limitações físicas; 

 1 Apoio para colocação de janela em habitação de munícipe carenciada;  

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

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

económico para subsistência. 

 2 Atendimentos no âmbito do RAESD para instruir processo para apoio económico para medicação. 

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

 1 Atendimento com encaminhamento para elaboração de requerimento no sentido de solicitar apoio 

económico para passe escolar de aluno em escolaridade obrigatória, pertencente a agregado familiar 

carenciado; 

 2 Atendimentos a munícipe carenciada no sentido de recolher documentação no âmbito do RAESD, para 

instrução de processo. 

 1 Atendimento a Munícipe com encaminhamento para a realização de requerimento com pedido de apoio 

económico para pagamento de renda. 

 1 Atendimento com realização de requerimento para apoio económico para tratamento dentário; 

 1 Atendimento com requerimento para pedido de apoio económico para aquisição de livros escolares 

(livros de fichas); 

 
Outras Atividades: 

 Reunião no âmbito da Qualidade para monotorização dos objetivos do Serviço de Ação Social. 

 Sessão de sensibilização no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

 1 Reunião no âmbito do Programa QUALIFICA. 

 Participação de 1 técnica do gabinete de ação social na Formação de Capacitação de Técnicos para a 

dinamização de formação em Educação Parental, promovida pela Comunidade Intermunicipal de 

Coimbra (CIM), no âmbito do projeto “Realiza-te”; 

 Participação em sessão de esclarecimento no âmbito do Gabinete de Apoio ao Emigrante, acerca do 

Programa Regressar, realizada na CIM de Coimbra; 

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

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

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

Cantanhede. 

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

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

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

Gel Centro, Calimenta. 

 Entrega dos alimentos às Entidades Mediadoras. 

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

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

 Confirmação das credenciais na Plataforma do portal 2020. 

 1 Reunião para avaliação do Programa com as Entidades Mediadoras, Entidade coordenadora e Segurança 

Social, na Santa Casa da Misericórdia em Cantanhede, e esclarecimento de dúvidas relacionadas com 

a nova candidatura ao programa. 

 
Rede Social 

 1 Reunião da Plataforma Supra Concelhia Baixo Mondego no Centro Distrital de Segurança Social em 

Coimbra. 

 1 Reunião setorial do CLAS onde constavam os representantes das seguintes Entidades: Município de 

Mira, Segurança Social, Cruz Vermelha, Grupo Sócio Caritativo de Mira e Centro de Partilha do Seixo. 

 
Rendimento Social Inserção  

 
 2 Reunião do Núcleo Local de Inserção. 

Total de atendimentos/acompanhamento/visitas domiciliárias: 29 

 

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

Atividade processual: 

 Abertura de 5 novos processos  

 3 Processo arquivado por não subsistir situação de perigo (revisão de medida. n.º 1) artigo 98 da LPCJP);  

 3 Processos arquivados por não se confirmar a situação de perigo  

 1 Processo remetido a Tribunal para Apensação 

 1 Remetidos a Tribunal por a família se encontrar a residir no estrangeiro (alínea a) artigo 68.º da LPCJP)   

Atendimentos e visitas domiciliárias: 

 38 Atendimentos no âmbito do acompanhamento de processo de promoção e proteção. 

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

 
Outras atividades: 

 Realização de 2 reuniões da modalidade Alargada 

 Realização de 2 reuniões da modalidade Restrita 

 Participação dos técnicos da CPCJ no curso técnico de "Apoio à Vitima - crianças e jovens Vitimas de 

Violência Sexual";  

 Participação no Workshop “Inteligência Emocional” promovido pela CPCJ da Figueira da Foz;  
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 Reunião de preparação do Encontro Inter CPCJ’s para o ano de 2019 

 Participação em reunião com a Comissão Nacional (equipa do projeto Adélia); 

 Participação na reunião com a coordenação regional das CPCJ’s; 

 Participação na organização e realização do VI Encontro Inter CPCJ’s intitulado “Geração I”, que se realizou 

em Montemor-o-Velho no dia 8 de novembro. 

GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

 
 Receção de 12 inscrições de novos utentes que procuram oportunidades de emprego/formação. 

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

17 de setembro de 2019. Compareceram 07 utentes. 

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

26 de setembro de 2019. Compareceu 01 utente.  

 Realização de duas sessões de informação coletiva que tinha como objetivo a divulgação das medidas de 

apoio ao emprego, que decorreu no passado dia 16 de outubro de 2019. Compareceram 45 utentes. 

 Realização de quatro sessões de informação coletiva, no passado dia 30 de outubro, que tinha como 

objetivo a divulgação e encaminhamento dos utentes para a formação de “Poupança – Conceitos 

Básicos”, com a duração de 25 horas, promovido pelo Centro de Formação Profissional de Coimbra, em 

parceria com o Centro de Emprego da Figueira da Foz e o GIP de Mira. Compareceram 38 utentes. 

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

08 de novembro de 2019. Compareceram 06 utentes. 

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

Secretário Administrativo 

Total encaminhados: 01 

Empregado de escritório   

Total encaminhados: 04 

Empregado de mesa  

Total encaminhados: 04 

Total colocados: 01 

Cortador de carne 

Total encaminhados: 01 

Ajudante familiar  

Total encaminhados: 03 

Empregado de armazém 

Total encaminhados: 02 

Motorista de automóveis ligeiros 

Total encaminhados: 01 
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Motorista de táxi 

Total encaminhados: 01 

Preparador e conservador de peixe 

Total encaminhados: 02 

Encarregado da construção civil  

Total encaminhados: 01 

Educador de Infância – Estágio profissional 

Total encaminhados: 01 

Total colocados: 01 

Eletricista 

Total encaminhados: 01 

Operador de caixa  

Total encaminhados: 02 

Total colocados: 01 

Rececionista  

Total encaminhados: 01 

Área de limpezas – Estágio Profissional  

Total encaminhados: 01 

Pedreiro  

Total encaminhados: 01 

Instalador de ar condicionado  

Total encaminhados: 01 

Educador de Infância  

Total encaminhados: 01 

Outros Trabalhadores Não Qualificados da Indústria Transformadora  

Total encaminhados: 02 

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

 Integração de 26 utentes na Formação “Poupança – Conceitos Básicos” que se encontra a decorrer no 

Edifício Mira Center, no período compreendido entre 04 e 13 de novembro de 2019. 

 Apoio logístico ao Centro de Formação Profissional de Coimbra para o desenvolvimento da Formação de 

“Poupança – Conceitos Básicos”.  

 Submissão de uma candidatura a Contrato Emprego-Inserção e outra a Contrato Emprego – Inserção+, da 

responsabilidade do Município de Mira. 

 Acompanhamento dos projetos de CEI e CEI+, da responsabilidade do Município de Mira.  
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 Submissão de uma candidatura à medida Estágio Profissional, pertencente a uma entidade externa.  

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

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

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

emprego, promovidas pelo IEFP. 

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

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

formação, entre outros). 

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

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

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

 Apoio aos utentes na elaboração de CV´s. 

 

 

CULTURA E JUVENTUDE 

Animação Cultural 

 
 Avaliação da 22ª Mostra Gastronómica da Região da Gândara, realizada no largo da Barrinha da Praia de 

Mira, de 12 a 15 de setembro, onde funcionaram 8 cozinhas, houve um programa de animação e um 

setor de artesanato, com demonstração de trabalho ao vivo. 

 Apoio logístico à realização, no salão paroquial do Seixo, da produção teatro para infância, “O lago da 

Aventura”, da responsabilidade da empresa Génius Meios e divulgada a nível nacional pela RFM; 

 Preparação e articulação com serviços vários para a programação da cerimónia de início da iluminação 

natalícia, a realizar no jardim municipal, no próximo dia 1 de dezembro; 

 Preparação e articulação com serviços vários para a programação da Festa de Passagem de Ano, a realizar 

de 31 de dezembro de 2019 para 1 de janeiro de 2010, na Praia de Mira. 

 

 
Museu do Território da Gândara 

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

semana e feriados, o museu teve, no período em apreço, um total de 51 visitantes. 

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

próximas.  

 Apoio/orientação a professores e alunos na pesquisa de bibliografia e documentos relacionados com a 

cultura/etnografia/história da região da Gândara. 

 Apoio logístico à receção e realização do V Encontro Nacional do Centro de Formação Desportiva – 

Náuticas, realizado em Mira, nos dias 11 e 12 de Outubro. 
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Museu Etnográfico e Posto de Turismo da Praia de Mira (MEPT) 

As instalações do Museu Etnográfico / Posto de Turismo da Praia de Mira, no seguimento do projeto de tornar o 

edifício e suas funções com condições de acessibilidade a todos os cidadãos, estão neste momento a funcionar 

apenas como Posto de Turismo, pois o projeto de musealização está ainda em fase de desenvolvimento e 

instalação de equipamentos. 

Está aberto de Segunda a Domingo, no horário das 9:00 -13:00 e das 14:00 – 17:00.  

 

Biblioteca Municipal de Mira 

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

 Inscrição de 8 novos utentes/leitores na Biblioteca   
o setembro - 2 
o outubro – 6 

 
 Atendimento e orientação aos utentes da Biblioteca que requisitam livros num total de 149 formalizações 

de pedidos, distribuídos do seguinte modo: 

o setembro - 54 
o outubro – 66 

 

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

atividades, com especial ênfase: 

 Reuniões do Grupo Concelhio da Rede; 

 Projecto “Maré de Livros” que proporciona, aos estabelecimentos educativos que não têm Biblioteca, a 

itinerância de baús de livros do Plano Nacional de Leitura;  

 Preparação e participação nas diversas reuniões da CIM – RC, nomeadamente do Grupo de Trabalho de 

Gestão de Coleções. 

 

 
ÂMBITO DESPORTO 

Complexo Desportivo Municipal 

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

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

associações/entidades/particulares. 

 
Pavilhão Municipal de Desportos de Mira 

Atividades praticadas: 

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

ADM Atletas Horário 
Patinagem 46 Segunda: 18h00 – 21h30 
Patinagem 50 Quarta: 17h30 – 21h30 
Patinagem escolinha 20 Quinta: 18h00 – 19h00 
Patinagem 50 Quinta: 17h30 – 21h00 
Patinagem 60 Sábado: 9h00 – 18h30 
Jogos hóquei - SOS 

 
 Atletismo, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha; 

ASCV Atletas Horário 

Atletismo 24 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 

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

CMMC Atletas Horário 

Ginástica 15 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 

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

CDN Atletas Horário 

Iniciados 13 Terça: 18h00 – 19h00 

Benjamins A 12 Terça: 19h00 – 20h00 

Juvenis 13 Quinta: 21h00 – 22h30 

UDP Atletas Horário 

Futsal 12 Terça: 21h – 22h 

 

 
Piscina Municipal de Mira 

Utilizadores nos meses de junho, julho e agosto, nos anos de 2015 a 2019: 

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

2019 
Não tenho dados concretos devido 

avaria do controle de ponto e de 
registos manuais 

105 ---- 366 4 475 

2018 
---- 88 16 ---- 3 107 

2017 
322 90 ---- 382 2 796 

2016 
----- 8 ----- ----- 160 168 

2015 
329 73 ----- ----- 182 584 

outubro 
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Utt IX Esc. Ntç Utt R.L. Utt 2º 
Ciclo Utt 3º Ciclo Extra/cedência TOTAL 
2019 

      
2018 

(Não têm dados concretos devido 
avaria do controle de ponto e de 

registos manuais) 
554 ------- 337 128 1019 

2017 
1715 505 ------ 557 4 2781 

2016 
1970 511 27 176 14 2698 

2015 
1490 528 ---- 709 10 2737 

 

 
 
 

Estádio Municipal de Mira 

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

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

 
 Mapa de utilização semanal: 

 

Jogos – 15 em 15 dias  

Jogos dos Veteranos – conforme calendário 

Touring 1970 - 15 em 15 dias – conforme calendário 

 
 
 

Desporto 
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Escolas e Jardins 

 Leccionamento de aulas de Educação Física para os Jardins de Infância, desde o dia 07 de outubro, num 

total de 8 horas semanais (correspondendo a 8 turmas), com 165 alunos. 

 

IPSS’s 

 Dia do Idoso: realizou-se no dia 03 de outubro, atividade realizada em conjunto com as IPSS’s do concelho, 

no âmbito da celebração do Dia do Idoso. A atividade em causa foi uma sessão de risoterapia, no Salão 

Paroquial do Seixo, envolvendo cerca de 100 idosos das IPSS’s de Praia de Mira, Carapelhos, Seixo, Mira 

e Lentisqueira. 

 

Atividades organizadas por entidades externas, que contaram com apoio logístico/financeiro/material dos 

serviços municipais, e atividades organizadas pelos serviços da Câmara; 

 

 Jogos Sem Fronteiras: realizados nos dias 6, 7 e 8 de setembro, na piscina e pavilhão municipal, com a 

participação das associações: Sociedade de Promoção Social - Obra do Frei Gil; Associação Cultural e 

Desportiva de Lentisqueira; Agrupamento de Escuteiros 1231 de Mira; Associação Sócio Cultural, 

Desportiva e Recreativa de Colmeal; Agrupamento de Escuteiros 731 / ACR Seixo; Comissão de 

Melhoramentos da Praia de Mira; Associação Cultural, Desportiva; Recreativa "Os Unidos" Carapelhos, 

CerciMira; Lagonense Futebol Clube; Allegr'ARTE – Associação Musical e Artística; Associação Sócio 

cultural, Desportiva e Recreativa de Leitões; Associação de Melhoramentos e Cultura de Carromeu; 

Associação Desportiva de Mira; Associação Recreativa de Moradores do Arneiro de Mira e a União 

Desportiva e Recreativa "Pinheiro Manso". Este evento de cariz desportivo contou com a presença de 

120 atletas e visa fomentar o convívio entre as associações e localidades do concelho, perfazendo um 

total de 15 equipas inscritas. A equipa vencedora foi a ADM. 

 V encontro Náutico de CFD de Náuticas: realizou-se nos dias 11 e 12 de outubro, o V Encontro Nacional 

dos Centros de Formação Desportiva de Atividades Náuticas do Desporto Escolar, em Mira, organizado 

pela Coordenação Local do Desporto Escolar de Coimbra em parceria com a coordenação do desporto 

escolar do agrupamento de escolas de Mira. O Desporto Escolar conta, atualmente, com 73 Centros de 

Formação Desportiva, dos quais 59 destinados a atividades náuticas, 7 ao atletismo, 6 ao golfe e 1 à 

natação. Este encontro serviu essencialmente para debater e melhorar as diversas temáticas 

relacionadas com as atividades Náuticas no Desporto Escolar, para o atual Ano Letivo. 

 

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

apoio logístico/financeiro/material dos serviços municipais: 

 

 6ª Concentração “Tunning Show”: realizada nos dias 19 e 20 de outubro, no Largo da Feira em Portomar, 

com organização da Associação Cicloturística do Cabeço de Mira, com a participação de 165 tuning’s e 

26 drifts. 
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 149º Aniversário da Filarmónica Ressurreição de Mira: realizado a 27 de outubro, na Casa do Povo de 

Mira, começando pelas 11h com missa no Pavilhão Municipal, pelas 15h30 desfile desde a Casa da 

Música até à Casa do Povo, com apresentação do novo maestro, organização da Filarmónica 

Ressurreição de Mira. Este evento também está incluído no programa “Dias da Música”, organizado pelo 

Coro Legatto. 

 Festas de S. Martinho em Carromeu: organizadas pela Associação de Melhoramentos de Carromeu, 

durante 4 dias, nos dias 8, 9, 10, 11 de novembro, com a participação de vários grupos de animação, 

missa solene campal em honra de São Martinho e Grande Castanhada. 

 

TURISMO 

Apresentam-se neste relatório alguns dados estatísticos referentes aos meses de setembro e outubro no Parque 

de Campismo. 

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

alvéolos, dos quais:   

 65 alvéolos destinados a tendas pequenas, canadianas; 

 183 alvéolos destinados a tendas familiares;  

 123 alvéolos para caravanas e autocaravanas,  

 E ainda 21 bungallow’s totalmente equipados. 

De acordo com os dados obtidos através do CEDIS (programa de gestão do parque de campismo), nos meses de 

setembro e outubro de 2019 registaram-se 7.401 dormidas, o que representa um ligeiro decréscimo de 2,5% em 

relação ao total de 2018, que tinha sido de 7.587.  

Destas dormidas destacam-se claramente a nacionalidade portuguesa a rondar os 80%, logo seguida dos 

Franceses (5%), Alemães (4%), Belgas e Holandeses com (2%). 
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BUNGALOWS 

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

uma procura cada vez mais crescente ao longo dos anos, o que se tem verificado nos meses do ano de 2019 

comparando com anos anteriores. 

Contudo o ano de 2019, nos meses em apreço, setembro e outubro, nota-se uma diminuição em termos 

percentuais de dormidas nos mesmos, baixando desta forma a taxa de ocupação dos bungalows. 

 

 
TAXA DE OCUPAÇÃO DOS BUNGALOWS 

  SET OUT 
2013 30% 7% 
2014 39% 23% 
2015 46% 12% 
2016 46% 12% 
2017 62% 21% 
2018 65% 28% 
2019 43% 15% 

 

 

 
No gráfico apresentado verificamos a diminuição de dormidas em bungalows nos meses em apreço, setembro e 

outubro. 

 

 

 



 

Página | 53 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, 
ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 

PROTEÇÃO CIVIL 

 Vigilância no âmbito do dispositivo de fogos florestais 2019; 

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

adversas; 

 Emissão de avisos e alertas em situações de emergência; 

 Patrulhamento e vigilância na área costeira; 

 Faixa de gestão de combustíveis na rede secundária municipal; 

 Acompanhamento da vigilância e limpeza durante a época balnear e do protocolo com a Adamastor SPA; 

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

 Coordenação de segurança nos eventos realizados no município; 

 Emissão de pareceres a eventos e outras atividades; 

 Acionamento de equipas municipais para remoção de árvores em risco; 

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

 Captura de animais errantes na via pública; 

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

 Participação e eliminação de ninhos de vespa asiática, colocação de armadilhas para captura;  

 Controle dos níveis hidrológicos em várias estruturas fluviais; 

 Verificação dos sistemas de combate a incêndios (extintores); 

 Participação de queimas e queimadas na plataforma e acompanhamento no terreno até à data de início 

do Período Critico; 

 Intervenções urgentes de regularização fluvial e intervenção em faixas de gestão de combustível nas áreas 

afetadas pelos incêndios florestais; 

 Acompanhamento dos trabalhos no âmbito do Protocolo entre o município de Mira e a Agência Portuguesa 

do Ambiente, que prevê a intervenção em linhas de água não afetadas pelos fogos e barragem do Casal 

de S. Tomé; 

 Acompanhamento dos trabalhos de requalificação dos viveiros da Praia de Mira; 

 Elaboração de candidatura ao centro Municipal de Proteção Civil; 

 Acompanhamento da candidatura elaborada pela CIMRC: 

o Controlo de invasoras terrestres e aquáticas; 

o Sistema de videovigilância regional; 

 Emissão de avisos e alertas em situações de emergência. 

 

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

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

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

 Informação de 24 certidões; 

 Emissão de 4 números de polícia mediante os pedidos de requerente; 

 Informação de 17 números de polícia em processos de obras; 

 Resposta a outros pedidos de informação – 12; 
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 Procedimento para atribuição de dois topónimos; um na Freguesia de Mira e outro na Freguesia da Praia 

de Mira; 

 Georreferenciação dos ninhos da vespa asiática carregados na aplicação SOS Vespa a partir de janeiro de 

2018 atá à data; 

 Georreferenciação das zonas de abastecimento, pontos de amostragem de qualidade da água e 

elaboração do respetivo mapa; 

 Participação no Seminário “Novo Regime de Reabilitação de Edifícios DL 95/2019; 

 Participação no Congresso “O Registo, O Cadastro e o Sistema de Informação Cadastral Simplificada, Lei 

65/2019; 

 Registo da comunicação das queimas; 

 Criação do Mosaico dos Ortofotomapas fornecidos pela DGT; 

 Inicio da preparação de mapas para o Plano Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI); 

 Realização de vistorias de processos de obras particulares;  

 Georreferenciação dos poços através da fotografia aérea; 

 Alteração ao Plano de Urbanização de Mira – aguarda cartografia homologada pela DGT; 

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

o Publicação em Diário da República da prorrogação do prazo de elaboração - Aviso n.º 

17033/2019, de 24 de outubro; 

o Aprovação da proposta na Reunião de Câmara de 31 de outubro de 2019; 

o Reunião de trabalho acerca da proposta de correção de lotes. 

 Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira – aguarda cartografia homologada pela DGT;  

 6.ª alteração ao Plano Diretor Municipal de Mira - Alteração da Planta de Condicionantes – Reserva Agrícola 

Nacional  

o Reunião de acompanhamento com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro; 

o Pedido de nomeação de técnicos por parte das entidades, através da Plataforma Colaborativa de 

Gestão Territorial. 

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

o Pedido de nomeação de técnicos por parte das entidades, através da Plataforma Colaborativa de 

Gestão Territorial. 

 Informação ao nível dos instrumentos de gestão territorial no âmbito da candidatura da Requalificação da 

Praia Fluvial de Mira; 

 Participação nos projetos de decoração de natal do município. 

 Desenvolvimento da proposta da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de Mira. 

 Acompanhamento da Obra da 1ª Fase dos Balneários do Estádio Municipal de Mira. 

 Desenvolvimento da proposta de requalificação e melhoramento do espaço da antiga Cooperativa Agrícola 

de Mira, para a candidatura do Centro Municipal da Proteção Civil. 

 Desenvolvimento da proposta da 2ª Fase da Obra dos Balneários Municipais de Mira. 

 Desenvolvimento da proposta de requalificação do Largo de S. Miguel e campo de jogos de Carromeu, 

Mira. 
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AMBIENTE 

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

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

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

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

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

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

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

produção e distribuição de água potável; 

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

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

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

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

queimas de amontoados na plataforma digital do Município; 

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

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

projetos de limpeza e requalificação de linhas de água; 

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

concelho e integradas no Programa "Bandeira Azul", designadamente: “XIV - Deixa apenas a pegada” – 

requalificação ambiental do areal das praias; “II Suspeitos do costume da tua praia” – Quantificação dos 

resíduos no areal das praias;   

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

à SUMA, e que se referem aos trabalhos de recolha e transporte dos RU, manutenção e substituição de 

contentores RU danificados, recolha porta-a-porta de monstros/monos e transporte a destino 

adequado/licenciado, lavagem de contentores RU, sensibilização e educação ambiental e do 

levantamento cadastral digital de contentores RU;   

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

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

 Participação no Seminário Alterações Climáticas; 

 Participação na formação SIG e Programas de Simulação de Comportamento de Fogo- Apoio ao COS/PCO. 

 
DEFESA DA FLORESTA 

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

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

equipamentos; 

 Fiscalização de terrenos em mau estado fitossanitário e alerta aos proprietários; 

 Registo e acompanhamento da ocorrência em Portomar, a qual originou uma área ardida de cerca de 205 

há, oriundo de trabalhos de soldadura; 

 Atualização da plataforma do Sistema de Informação dos sapadores florestais nomeadamente, contratos 

de trabalho, seguros de acidentes e formação. Inserção de novo elemento substituído; 

 Elaboração do relatório do 3º trimestre da equipa de sapadores. Inserção na plataforma do SISF e SGIF de 

forma acumulada; 
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 Pedido de pagamento da 3º tranche da equipa de sapadores florestais no montante de 10.000 euros; 

 Registo de comunicação de queimas na plataforma do Municipio; 

 Reunião da CMDFCI, onde foi apresentado o balanço ao período critico aos incêndios florestais 2019 (área 

ardida florestal durante o período critico de 0.061 ha, com 3 ocorrências), e uma proposta de aprovação 

dos Condicionalismos à Edificação de acordo com o previsto no Dec. Lei nº 124/2006 de 28 de junho, 

na atual redação; 

 Elaboração da candidatura do GTF, onde constam as datas de aprovação do PMDFCI, POM, e as atividades 

anuais realizadas, de forma a garantir as verbas anuais de 14.000 euros; 

 Marcação de arvores secas e com presença de doença na Videira Sul. Proposta de venda do material 

lenhoso; 

 Marcação de arvores em riscos nos espaços públicos, confinantes com equipamentos no aldeamento 

Miravillas; 

 Proposta de plantação de espaços públicos no aldeamento MiraVillas com Pinheiros mansos, sobreiros e 

medronheiros; 

 Formação sobre proteção de dados, na incubadora; 

 Elaboração do Plano de atividade para o ano de 2020. Pretende se a realização de atividades de 

silvicultura na envolvente á lagoa, num âmbito de serviço publico, num total de 25 ha. No serviço 

estipulado pelo município, prevê se a manutenção silvícola em terrenos municipais, pistas pedonais, 

num total de 20 ha, ações de sensibilização, ações de proteção civil e fitossanidade; 

 Pedidos ao ICNF para podas e desbaste de sobreiros em risco e queimados. 

 
 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

 Limpeza do largo da Feira em Portomar; 

 Manutenção e limpeza do cemitério de Mira; 

 Abertura e fecho de sepulturas no cemitério municipal; 

 Transladações; 

 Apoio na limpeza dos espaços onde se realizou a “6ª CONCENTRAÇÃO DE TUNING”- PORTOMAR 

 Tuning”, iorganizado pelo Associação do Cabeço; 

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

Praia de Mira; 

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

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

Jardim do Columbódromo, Portomar, Valeirinha, Areal, Arneiro, Leitões, Lentisqueira, Cavadas, Corujeira, 

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

Praia de Mira); 

 Limpeza e corte de ervas da envolvente do Parque de Campismo Municipal, Varanda Verde, zona do Lago 

do Mar, Lodge Park e Nautic Bar; 

 Continuação da produção de plantas na estufa do armazém municipal; 

 Manutenção da rotunda do Lago Real; 

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

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

 Manutenção de sistemas de rega; 
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 Conservação e manutenção dos Espaços Verdes Urbanos (EVU); 

 Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

 Manutenção dos equipamentos. 

 
SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

 Atendimento ao público no gabinete veterinário; 

 Campanha de vacinação antirrábica, vacinação e identificação eletrónica de canídeos; 

 Introdução de 57 registos de identificação animal na plataforma SICAFE; 

 Emissão de 1 passaporte de canídeo; 

 Inspeção semanal ao Mercado Municipal;  

 Vistorias às feiras de Portomar e Mira; 

 Captura de canídeos errantes- 2 adultos e 13 cachorros; 

 17 deslocações ao “Abrigo do Carinho” para vacinação e identificação eletrónica; 

 Esterilização de 32 animais errantes no âmbito da Campanha de Apoio à Esterilização de animais de 

companhia (despacho 2301/2019); 

 Vistorias aos eventos realizados no âmbito da Mostra Gastronómica da Praia de Mira; 

 Solicitação da GNR, para identificação de canídeos errantes em Lentisqueira, Barra e Portomar; 

 Solicitação da GNR para assistência a dois animais acidentados; 

 Deslocação, por solicitação da GNR, no dia 18 outubro, pelas 20 horas, à Barra de Mira, em resultado de 

um acidente provocado por um javali; 

 Deslocação, por solicitação da GNR, no dia 26 de outubro, para identificação de um canídeo com 

microchip;  

 Deslocação com a SEPNA, no dia 12 de outubro, para avaliação de um cadáver de um canídeo; 

 Colocação de um canídeo em sequestro, nos Leitões. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mira, 18 de novembro de 2019 
O Presidente da Câmara 

 
Raul Almeida, Dr. 
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