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Estrutura hierarquizada 

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

designação de Divisão ou Unidade, nelas inseridas as subunidades orgânicas, 

 assumindo a designação de secções, os serviços municipais organizam-se e decompõem-se da seguinte forma: 

 

Gabinetes operacionais  

Gabinete de Apoio ao Presidente; 

Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria; 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 02 

Secção de Recursos Humanos; 

Secção de Apoio aos Órgãos Municipais; 

Secção de Taxas, Expediente e Águas; 

Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento; 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 49 

Secção de Obras Municipais; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 54 
Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 72  
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, QUALIDADE E AUDITORIA (GPEQA) 

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: 

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

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

objetivos; 

o Preparação, agendamento e realização de reunião de acompanhamento no âmbito do SGQ, no 

dia 20 de novembro com os diversos serviços; 

o Elaboração da ata da reunião de acompanhamento realizada em 20-11-2018; 

o Participação em duas reuniões com a empresa Smart Vision, no âmbito do projeto da 

Modernização Administrativa, relativamente à análise, atualização e elaboração de 

formulários; 

o Participação em reuniões no âmbito da implementação e diagnóstico do Regulamento Geral de 

Proteção de Dados; 

o Articulação e preparação das reuniões de trabalho, como interlocutora do Regulamento Geral 

de Proteção de Dados, entre o município e a empresa da Your People. 
 No âmbito do serviço de transportes: 

o Articulação de pedidos de transportes municipais: 
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 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; 

 

 

 

 

Pedidos de transportes Municipais tratados 

Período Nº de pedidos Indeferidos 

18-11-2017 a 13-02-2017 73 pedidos 4 - Indisponibilidade de viaturas /e /ou 

motoristas 

14-02-2017 a 07-04-2017 57 pedidos 4 - Indisponibilidade de viaturas 

08-04-2017 a 12-06-2017 68 cedidos 16 – Indisponibilidade de viaturas 

13-06-2017 a 04-09-2017 46 cedidos 6 – Indisponibilidade de viatura 

05-09 – 04-12-2017 62 cedidos 5 – Indisponibilidade de viatura 

05-12-2017 a 16-02-2018 59 cedidos 3 – Indisponibilidade de viatura 

17-02-2018 a 13-04-2018 56 cedidos 3 – Indisponibilidade de viatura 

14-04-2018 a 15-06-2018 63 cedidos 3 – Indisponibilidade de viatura 

16-06-2018 a 21-09-2018 59 cedidos 2 – Indisponibilidade de viatura 

22-09-2018 a 28-11-2018 65 cedidos 1 – Indisponibilidade de viatura 

 

Instrução, preparação e envio de processo para Renovação da licença para transporte coletivo de crianças da 

carrinha  – 31-OX-95 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

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

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

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

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

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

garantir o cumprimento das normas de higiene e segurança dos trabalhadores sob a sua dependência; 

supervisionar a organização dos serviços de limpeza dos edifícios da autarquia e o respetivo pessoal afeto 

àquelas funções; exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidos 

por lei, norma, regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior relativos à unidade orgânica 

que chefia (cfr. n.º 1 do artigo 15.º do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do Município de 

Mira). 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA E JURÍDICA 

Considerando que este será o último relatório do ano que agora culmina, propomos-mos a apresentar à 

Digníssima Assembleia Municipal as atividades mais relevantes desenvolvidas durante o mesmo. 

Neste propósito, na área de apoio aos eleitos locais e órgão autárquicos destaca-se a elaboração de 

propostas à Reunião de Câmara e Assembleia e despachos, minutas de protocolos, editais de hastas públicas, 

despacho e informação dos processos de recursos humanos, águas e saneamento, eventos desportivos 

recintos itinerantes e improvisados, cemitérios, feiras, bem como elaboração de ofícios para o Executivo, 

apoio na área de contratação pública, aprovisionamento e implementação da gestão de stocks, resposta a 

diversas entidades externas, Tribunais, ERSAR, Autoridade Tributária, Tribunal de Contas, etc colaboração com 

a CIM-RC em diversos projetos como a reengenharia de processos visando a disponibilização on line de 

serviços, e no âmbito do Regulamento de Proteção de dados.  

Na área regulamentar ressalva-se a entrada em vigor do Regulamento das Bolsas de Estudo o Regulamento 

Municipal das Atividades de Animação e Apoio à Família nos estabelecimentos de educação pré-escolar da 

rede pública do Município de Mira., encontram-se em elaboração os seguintes regulamentos: Regulamento de 

Abastecimento de Águas e Saneamento, o Regulamento de Resíduos e Regulamento da Videira Norte. 

Mais se destaca, a participação na elaboração do projeto de regulamento interno da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Mira, bem como, documento de apoio à sua atividade. 

Nesta matéria, evidencia-se ainda a elaboração do cadastro dos regulamentos municipais e diagnóstico 

sintético dos regulamentos da competência da Divisão Administrativa e Financeira. 

Evidencia-se, na área de recursos humanos, a participação e colaboração nos procedimentos concursais no 

âmbito do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam ou 

tenham exercido funções, que correspondam a necessidades permanentes da Administração Pública 

(PREVPAP), de autarquias locais e de entidades do setor empresarial do Estado ou do setor empresarial local, 

sem vínculo jurídico adequado, a que se referem o artigo 25.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro, e constante da Lei n.º 112/2017, de 29 

de dezembro. Ainda, nesta área, ressalva-se a participação e colaboração no procedimento concursal dos 

Sapadores Florestais e a elaboração de pedido de parecer a entidade externa. 
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Sublinha-se a articulação com a Secção de Recursos Humanos no contexto da emissão de informações, 

elaboração e fundamentação de pedidos de parecer à CCDRC, ajuda no âmbito da avaliação de desempenho, 

atribuição de pontos aos trabalhadores e nas tarefas preparatórias de alteração de posição remuneratória dos 

trabalhadores, elaboração de despachos de mobilidade. 

Na sequência dos incêndios de 15 de outubro de 2017, continuou a ser dado seguimento aos procedimentos 

resultantes dos incêndios de 15 de outubro, nomeadamente na elaboração e submissão a assinatura de 

declarações de destruição pelo fogo de edificações para efeitos de participação às Finanças, bem como, dos 

processos administrativos tendentes à regularização da situação registral de prédios afetados. 

Por outro lado, atendendo à situação de calamidade e para que os lesados pudessem ser ressarcidos foi 

necessário promover a regularização de situações, com mais de 20 anos, de aquisições de terrenos ao 

Município de Mira, designadamente através desenvolvimento de todo procedimento tendente à realização da 

escritura pública de compra e venda. 

Destaca-se a colaboração na equipa de trabalho visando a constituição da Empresa Intermunicipal de Águas, 

ABMG, EIM. 

È ainda de sublinhar a elaboração do processo administrativo da alteração do loteamento do Montalvo. 

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

designadamente, as atividades que a seguir enunciamos. 

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

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

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

submetidas à sua apreciação; 

Análise e tratamento de exposições e reclamações de diversos assuntos; 

Elaboração de proposta de decisão de processos de contraordenação; 

Atendimento ao público; 

Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mira, nomeadamente na participação de reuniões, 

aconselhamento jurídico, acompanhamento de casos, visitas domiciliárias e na análise de atas e outra 

documentação; 

Tratamento e envio aos diversos interessados de legislação pertinente. 

Encaminhamento do expediente; 

Prestação de apoio jurídico ao contencioso do Município; 

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

procedimentos; 

Preparação e elaboração de ofícios de resposta a diversas entidades; 

Prestação de apoio jurídico nos procedimentos de recrutamento de pessoal; 
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Pareceres jurídicos 2017 

Reclamações

Obras Particulares

Recursos Humanos

Responsabilidade Civil

Contratação Pública

Por outro lado, relativamente aos pareceres/informações jurídicos, refere-se que neste ano que está prestes a 

terminar, foram elaborados 33 pareceres jurídicos (até à data de 22.nov.2018) nas áreas que a seguir se 

enunciam. 

 
 
Comparativamente ao ano anterior, verificou-se um acréscimo de 12 pareceres, grosso modo dentro dos 

mesmos assuntos analisados, conforme se pode verificar infra. 

No que respeita às reclamações é com satisfação que se informa que apenas foram apresentadas duas 
reclamações durante este ano, que não tiveram, contudo, qualquer provimento. As reclamações estavam 

relacionadas com as obras particulares e com os serviços de apoio à família. Mais se refere, que o tratamento 

das mesmas e as respostas aos reclamantes foram prestadas, em média, no prazo de oito dias úteis.  

8 

6 
14 

2 
3 

Pareceres Jurídicos 2018 

Obras Particulares

Recursos Humanos

Responsabilidade Civil

Contratação Pública

Autorização de alienação de
lotes
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Comparativamente ao ano anterior, como foi apenas recebida uma reclamação, verificou-se um aumento de 

50%, que contudo não pode ser valorado, dado o número diminuto de reclamações. 

 

Destaca-se o tratamento de processos de pedidos de indemnização resultantes da responsabilidade civil 

extracontratual do município, designadamente, por danos materiais em veículos, tendo este ano, havido um 

aumento substancial, relativamente ao ano anterior, de sete para onze lesados que foram ressarcidos, com a 

assunção da responsabilidade pelo Município que se justifica pelas condições climatéricas adversas que se 

verificaram e que degradaram consideravelmente as vias de comunicação. 

Em concreto, para que haja lugar à assunção do dever de pagamento de uma indemnização é necessário o 

preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual do Município, definidos pela Lei n.º 

67/2007, de 31 de dezembro, na atual redação. A responsabilidade aqui referida integra-se no âmbito da 

responsabilidade civil extracontratual, isto é, a obrigação que recai sobre uma entidade envolvida em 

atividade de natureza pública que tiver causado prejuízos aos particulares (fora do contexto de uma relação 

contratual, evidentemente).  

Comparativamente, demonstra-se a seguinte evolução: 

Anos Indemnizações 

2016 3 

2017 7 

2018 11 

 

Por outro lado, no que respeita ao contencioso dá-se agora conta do ponto da situação dos 

processos judiciais pendentes: 

 

PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM NOVEMBRO DE 2018         

N.º E TIPO DE 

PROCESSO 

AUTOR/REQUERENTE RÉU/REQUERIDO OBJETO/ CAUSA DE 

PEDIR 

PROBABILIDADE DE 

RESULTADO 

990/06.0 BECBR 

– Acção Adm. 

Especial 

Glória Rodrigues - 

Funcionária 

Município de Mira Nulidade de 

deliberações de 

Câmara 

Remoto * 

394/11.2 BECBR 

– Acção 

Administrativa 

Comum 

Ana Elvira Poiares 

Maduro e outros 

Município de Mira Pedido de 

indemnização por 

responsabilidade civil 

extracontratual - 

€1.200.000 

Remoto * 

307/12.4BECBR - 

Acção 

Construções Júlio Município de Mira Empreitada de 

correcção do traçado e 

Transação * 
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Administrativa 

Comum 

Lopes, SA repavimentação da 

Variante Sul - 

Indemnização € 

368.493,88 

573/12.5BECBR - 

Acção 

Administrativa 

Comum 

Construções Júlio 

Lopes, SA 

Município de Mira Empreitada de 

Correção do traçado e 

repavimentação da 

Variante Sul - 

Indemnização € 

409.994,94 

Transação  

177/18.9BECBR João Manuel 

Miranda Lopes 

Município de 

Mira 

Responsabilidade 

Civil Extracontratual 

(23.291,57€) 

Possível 

parcialmente 

228/18.7T9CNT Município de Mira José Ferreira 

Lajas e muher 

Participação criminal 

crime alteração de 

marco, falsificação de 

documentos e burla 

Possível 

273/18.2BECBR Cornélia Vergowe Município de 

Mira 

Responsabilidade 

Civil Extracontratual 

(28.239,63€) 

Possível 

Parcialmente 

313/18/.5BECBR José Ferreira Lajas Município de 

Mira 

Prática de acto 

administrativo 

Remoto 
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N.º E TIPO DE 

PROCESSO 

AUTORIDADE ARGUIDO/REQUERIDO OBJETO  

41/10 – 

Processo 

Administrativo 

Ministério Público Município de Mira Denúncia dos 

vereadores da 

oposição PSD 

* 

19/2012 – 

Processo 

Administrativo 

Ministério Público – TAF 

Coimbra 

Município de Mira Denúncia da 

Comissão Politica do 

PSD Mira 

* 

 

NUICO/001789/1

2.0EACBR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil de 

Portomar 

* 

 

NUICO/001435/1

3.0EACBR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil de 

Mira – Jardim do 

Visconde 

* 

 

NUICO/001367/1

3.6EACBR 

ASAE Município de Mira Parque de Campismo 

Municipal de Mira 

* 

NUICO 

001415/13.0BEC

BR 

ASAE Município de Mira Parque infantil 

Corujeira 

** 

241/13.0TBMIR 

- Execução 

Município de Mira Elisabete da Costa 

Borges 

Execução da quantia 

(41.983,86) 

Remoto por falta 

de bens da 

executada * 

132/17.6BECBR 

Acção 

Administrativa 

Comum 

Carlos Alberto Machado 

de Sousa e esposa 

Município de Mira Acção de 

Responsabilidade civil 

por factos ilícitos 

Remoto 

Proc. 

304/15.8BECBR 

Ac. 

Administrativa 

Especial 

Mª Madalena Requixa Município de Mira Nulidade de despacho 

de alvará de obras 

Remoto ** 

Aguarda 

despacho 

saneador 
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NUICO 

000084/15.7EAC

BR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil 

Colmeal 

** 

AUTO 

272791229 

ANSR Município de Mira Matrículas de 

máquinas novas 

** 

Proc. 

CO/000164/14 

IGAMAOT Município de Mira Óleos alimentares ** 

Proc. 

109/2016DSAJAL 
CCDR Município de Mira Campo de Tiro  

NUICO 

000624/18.0EA

CBR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil 

Barra  

** 

*Processos transitados do executivo anterior **Processos iniciados no actual mandato 

 

 

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. 

 

Durante o ano de 2018 foram instaurados 61 processos respeitantes ao ano de 2016, nas seguintes áreas: 
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No período em análise, destaca-se a seguinte informação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10; 16% 

34; 56% 

4; 6% 

1; 2% 

12; 20% 

Contraordenações 
2016 

Venda Ambulante

Obras

Horário Funcionamento

Animais

Estacioonamento
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Participações 

 

2018 

Participações da Fiscalização Municipal  

- Para Instauração de Processo de Contraordenação 34 

Participações da GNR  

- Para Instauração de Processo de Contraordenação 27 

Entrada de defesa de processos de Contraordenação 8 

Audições em Processos de Contraordenação 25 

Pagamentos Voluntários / Coimas Pagas 10 

Mandados 32 

Ofícios 27 

 

 

 

 

 

 

 

Encontram-se em curso os seguintes processos de Contraordenação: 

 
Anos Processos de Contraordenação em curso 

2016 61 

2017 21 

2018 12 

Total 94 

 
No que diz respeito à matéria de crimes de desobediência, os serviços administrativos têm a obrigação de os 

comunicar ao Ministério Público. Todos os processos devem ser acompanhados de despacho assinado pelo 

Vereador com poderes que lhe foram delegados para o ato e certidão de cópia integral do processo, assinada 

pela chefe da Divisão Administrativa e Financeira. 

Relativamente suprarreferido, informa-se o seguinte: 
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Ministério Público 

- Crimes de desobediência 

2016 8 

2017 7 

2018 16 

 

INFORMÁTICA 

 No âmbito da Administração de Sistemas desenvolvidos os seguintes pontos: 

 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: 

o Publicação de notícias e destaques; 

o Ementas escolares; 

o Regulamentos; 

o Editais; 

o Assuntos em Discussão Pública; 

o Atas; 

o Índice de transparência; 

o Boletim Municipal. 

 Atualização de informação na plataforma MyNet e Serviços Online; 

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

 Criação de contas na plataforma Arquivo. 
 

No âmbito da Gestão e Manutenção dos Sistemas Informáticos foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

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; 
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 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; 

 Assistência técnica diversa aos equipamentos e utilizadores afetos a: 

o Edifício Câmara Municipal; 

o Piscina Municipal; 

o Posto de Turismo/Museu Etnográfico; 

o Julgados de paz; 

o Mira Center. 

 Reconfiguração de sistema informático no Parque de Campismo Municipal. 
 

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

operações: 

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

Modelos; 

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

 

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

 

ARQUIVO ADMINISTRATIVO 

   

No Arquivo Municipal os serviços continuam com um conjunto de operações e procedimentos básicos, que 

visam melhor conservação, condicionamento e armazenamento da documentação tendo por objetivo: 
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racionalização do espaço; contribuir para o descongestionamento da massa documental acumulada; tornar 

mais eficaz a recuperação da documentação; prestar melhor serviço aos utilizadores internos e externos.  

No arquivo administrativo continuidade na avaliação dos documentos que poderão ser eliminados ou 

mantidos permanentes, em conformidade com as leis em vigor. Quanto ao procedimento básico para 

conservação da documentação são elaboradas diversas ações de higienização muito significativo no processo 

de conservação da documentação.  

A higienização, é outra operação importante e um dos procedimentos mais significativos no processo de 

conservação da documentação e da sua deterioração, entre as quais: retirada de clips, alfinetes e agrafos, 

fitas adesivas, elásticos e remoção de manchas de oxidação, remoção dos documentos que se encontram em 

caixas deterioradas para caixas novas para proteger os documentos.  

No arquivo histórico continua a árdua tarefa da avaliação, separação e higienização de processos relativos a 

aforamentos: requerimentos, guias de pagamento, remissão de foros, notas de notificação, correspondência 

expedida e recebida.  

No campo da pesquisa:  

o continua-se com a investigação nas atas e espolio documental, sobre figuras e acontecimento no 

passado do nosso Concelho.  

o continua-se com as leituras em diversos jornais (Diário de Coimbra, As Beiras, Campeão das 

Províncias, o Ponto, Auri-negra e Voz de Mira) selecionando toda a informação referente ao nosso 

Concelho. 

Prossegue-se com a normalização de entidades na base de dados na Aplicação de Administração do Município 

(ADM). 

Colaboração e apoio nas pesquisas relacionadas com o Cemitério Municipal, bem como o apoio nos restantes 

serviços.   

Continuamos a abraçar o projeto do arquivo afincadamente implementando diariamente um conjunto de 

operações e procedimentos técnicos, tentando rentabilizar muito bem os recursos existentes no arquivo, 

embora muito conscientes que a tarefa não tem sido fácil, mas sabemos que o caminho é demorado, mas 

certo. 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

o Atendimento de trabalhadores 

o Arquivo de documentação nos respetivos processos; 

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

entre outras no SGP; 

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

designadamente para a Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, Sindicatos, ADSE, 

Seguros; 

o Processamento de Vencimentos, impressão de diversas listagens e emissão de 658 Recibos de 

vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores; 
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o Registo de documentação (faltas, férias e certificados de incapacidade entre outros) na aplicação 

My Doc (140) 

o Processamento mensal de comparticipações da ADSE, 96 recibos (54 em outubro + 42 em 

novembro) 

 

 

 ADSE 

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

entrega aos trabalhadores e arquivo no processo individual 

o  

o Inscrição na ADSE Direta de trabalhadores e beneficiários descendentes (9) 

o Renovação de direitos de Beneficiária titular (1)  

o Atualização em cadastro (SGP) de declarações de matrícula dos descendentes + 18 anos (6) 

o Inserção de comprovante de matrícula na ADSE direta (6) 

 CGA: 

o Pedidos de aposentação de trabalhadores e envio através da CGA direta e envio de 

documentação adicional (3)  

 PRECÁRIOS: 

o Elaboração de Aviso de celebração do CTFP – tempo indeterminado e envio para DR (1) 

 DECLARAÇÕES:  

o Declarações de escalão de abono (2)  

o Declaração de vínculo (2) 

 
 DESPACHOS: 

o Elaboração de despacho de atribuição subsídio de turno (2)  

o Elaboração despacho de prorrogação mobilidade (1) 

o Elaboração despacho em regime de substituição de cargo de direção intermédia de 3º grau – UGU 

 

 INFORMAÇÕES: 

o Informação sobre pedido aposentação (1) 

o Informações sobre certos de pagamentos por cessação de funções (2) 

o Informação sobre pagamento acerto por situação Licença sem remuneração (1) 

o Informações sobre acumulação de funções (4) 

o Informação sobre estatuto trabalhador estudante (1) 

o Informações sobre histórico de carreira de trabalhadores (5) 

o  
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 OUTROS 

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

novembro (SIOE – Sistema de Informação da organização do estado) através do SIIAL-Trimestral e 

semestral 

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

do pessoal não docente;  

o Reporte de Informação sobre descongelamento de carreiras no Portal Autárquico (1) 

o Elaboração de Despachos de Mobilidade intercarreiras de vários trabalhadores (21) 

o Atualização de declaração rendimentos para determinação escalão abono família no SGP (9) 

o Elaboração do mapa de Pessoal para o ano 2019 e fornecimento de tabela com nº de postos de 

trabalho  

o Inscrição em Formação profissional de trabalhadores (41) 

o Elaboração de Aviso relativo a cessação de funções da trabalhadora Maria Alzira Cruz Salvador e 

envio para publicação no D.R. (1) 

o Elaboração de circular sobre a acumulação de funções e divulgação da mesma pelo colaborador 

(1) 

o Elaboração da identificação de necessidades de formação e respetivo Plano de Formação para 

2018 (2) 
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APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

 

Quanto à Secção de Apoio aos Órgãos Municipais (SAOM) dos serviços efetuados no período de setembro, 
outubro e novembro de 2018, salientamos o apoio técnico-administrativo prestado aos órgãos autárquicos, 
Câmara Municipal e Assembleia Municipal: 

 Secretariado da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 27 de setembro, elaboração das atas, 
respetivas minutas, editais das deliberações e tratamento do respetivo expediente; 

 Secretariado das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 14 de setembro; 25 de setembro; 11 de 
outubro, 31 de outubro e 15 de novembro, elaboração das atas, minutas, editais das deliberações e 
tratamento do respetivo expediente; 

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

o Elaboração de agendas das reuniões de Câmara e de ordens de trabalho das sessões da Assembleia 
Municipal e envio para o serviço de informática para proceder à respetiva publicitação no site do 
Município; 

o Envio das agendas das reuniões de Câmara e respetiva documentação para os Senhores Vereadores 
através da plataforma “Arquivo”; 

o Envio das convocatórias, ordens de trabalho das sessões da Assembleia Municipal e respetiva 
documentação para os Membros da Assembleia; 
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o Tratamento adequado das propostas das reuniões de Câmara e respetiva documentação anexa, 
designadamente, recolha de assinaturas, cabimentação orçamental, digitalização e demais 
procedimentos informáticos, com vista ao carregamento na plataforma “Arquivo” e respetivo 
tratamento no “MyDoc”; 

o Envio dos editais das deliberações para o serviço de Informática, de modo a que possam ser 
publicados no site do Município de Mira; 

o Envio das atas das reuniões da Câmara Municipal e das sessões da Assembleia, após aprovação, para 
o serviço de Informática, com vista à sua disponibilização no site do Município; 

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

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

 

 Deliberações das reuniões da Câmara Municipal 

 Na reunião ordinária de 14 de setembro, foram apresentadas 13 propostas, das quais 6 na Divisão 
Administrativa e Financeira, 3 na Divisão de Obras Municipais, 2 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto e 
2 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente designadamente: 

 

 

 Na reunião ordinária de 25 de setembro, foram apresentadas 16 propostas, das quais 7 na Divisão 
Administrativa e Financeira, 2 na Divisão de Obras Municipais, 4 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, 
e 3 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 
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2 2 2 

1 1 
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Divisão Administrativa e
Financeira

Divisão de Educação,
Cultura e Desporto

Divisão de Proteção
Civil, Ordenamento e

Planeamento

Divisão de Obras
Municipais

Reunião de Câmara de 14/09/2018 

Aprovadas por unanimidade Aprovadas por maioria Tomada de conhecimento
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 Na reunião ordinária de 11 de outubro foram apresentadas 13 propostas, das quais 4 na Divisão 
Administrativa e Financeira, 8 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto e 1 na Divisão de Proteção Civil, 
Planeamento, Ordenamento e Ambiente, designadamente: 

 

 

 Na reunião ordinária de 31 de outubro foram apresentadas 23 propostas, das quais 6 na Divisão 
Administrativa e Financeira, 2 na Divisão de Obras Municipais, 6 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto e 
3 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 6 na Unidade de Gestão Urbanística, 
designadamente: 
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Divisão Administrativa
e Financeira

Divisão de Educação,
Cultura e Desporto

Divisão de Obras
Municipais

Unidade de Gestão
Urbanística

Reunião de Câmara de 25/09/2018 

Aprovadas por unanimidade Aprovadas por maioria Tomada de conhecimento
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Divisão Administrativa e
Financeira

Divisão de Educação, Cultura e
Desporto

Divisão de Proteção Civil,
Ordenamento e Planeamento

Reunião de Câmara de 11/10/2018 

Aprovadas por unanimidade Aprovadas por maioria Tomada de conhecimento
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 Na reunião ordinária de 15 de novembro foram apresentadas 12 propostas, das quais 2 na Divisão 
Administrativa e Financeira, 2 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto e 6 na Divisão de Proteção Civil, 
Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 2 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 

 

 

 

 Ainda no âmbito do apoio aos órgãos autárquicos:  

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

o Acompanhamento e coordenação dos procedimentos administrativos inerentes à elaboração e 
aprovação de protocolos, de acordo com o procedimento em vigor; 

o Envio, para o serviço de Informática, dos relatórios dos serviços de modo a serem publicados no site 
no Município de Mira, de acordo com o objetivo n.º 3 definido para a Secção de Apoio aos Órgãos 
Municipais pelo Gabinete de Gestão da Qualidade; 
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Reunião de Câmara de 31 /10/2018 

Aprovadas por unanimidade Aprovadas por maioria Tomada de conhecimento

2 2 

6 

2 

Divisão Administrativa
e Financeira

Divisão de Educação,
Cultura e Desporto

Unidade de Gestão
Urbanística

Divisão de Proteção
Civil, Planeamento,

Ordenamento e
Ambiente
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Aprovadas por unanimidade Aprovadas por maioria Tomada de conhecimento
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 Em matéria de contratos públicos: 

 
o Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de execução de passeios em Cabeço Redondo 

Pequeno na localidade de Arneiro”, celebrado com a empresa “António Carlos Rocha – Construção e 
Obras Públicas L.da.” Valor do contrato: 20.700,00 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de gás propano a granel – Lote 3”, celebrado com a 
empresa “Repsol Gás Portugal, S.A..” Valor do contrato: 60.343,77 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 
funcionamento do Parque de Campismo Municipal - Receção”, celebrado com “Ana José Nunes 
Damas” Valor do contrato: 4.804,80 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 
funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Higiene e Limpeza”, celebrado com “Maria Alice 
de Jesus Maçarico” Valor do contrato: 4.804,80 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 
funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Higiene e Limpeza”, celebrado com “Rita Maria 
de Jesus Teixeira Fresco” Valor do contrato: 4.804,80 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 
funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Guarda Noturno”, celebrado com “Agostinha 
Ferreira da Silva” Valor do contrato: 4.006,80 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 
funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Guarda Noturno”, celebrado com “Luis Miguel 
Ventura Almeida” Valor do contrato: 4.897,20 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 
funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Guarda Noturno”, celebrado com “João 
Domingues Jarró” Valor do contrato: 4.897,20 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 
funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Apoio portão/manutenção”, celebrado com 
“António José Leigo Reigota” Valor do contrato: 4.804,80 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 
funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Apoio portão/manutenção”, celebrado com “José 
Júlio de Miranda Bica” Valor do contrato: 4.804,80 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 
funcionamento do Parque de Campismo Municipal – Receção”, celebrado com “João Carlos de Jesus 
Gil” Valor do contrato: 4.804,80 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de restabelecimento da floresta afetada 
por agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos”, celebrado com “ECOREDE -
Engenharia e Serviços, S.A.” Valor do contrato: 189.070,30 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços para trabalhos operacionais na área de 
apoio à educação”, celebrado com “Sinal Mais – Facility Services, SA.” Valor do contrato: 189.070,30 
€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de recolha e transporte de Resíduos 
Urbanos no concelho de Mira”, celebrado com “Suma Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA.” Valor 
do contrato: 40.000,00€  

o Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de Requalificação Acessível do Palheiro da Praia de 
Mira – Posto de Turismo, Museu Etnográfico”, celebrado com “Inesaro, Lda.” Valor do contrato: 
105.467,90 € 

 

Ainda em matéria de contratos públicos: 
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 Organização e envio para Tribunal de Contas do processo de concurso público de “AQUISIÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE 
MIRA, para efeitos de fiscalização prévia e obtenção de visto, em cumprimento do disposto 
na alínea b) do nº. 1, do artº. 46º. da Lei nº. 98/97, de 26 de Agosto. 

 Elaboração de certidões necessárias para instruir resposta a esclarecimentos solicitados 
pelo Tribunal de Contas, relativamente ao mencionado processo de concurso público 

 

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

 

RELATÓRIO 
DE: 

Nº. 
CONTRATOS: 

FEVEREIRO 5 

ABRIL 2 

JUNHO 4 

SETEMBRO 23 

DEZEMBRO 15 

 

SECÇÃO DE TAXAS, EXPEDIENTE E ÁGUAS (STEA) 

O presente relatório síntese, que tem por análise o período compreendido entre 14 de Junho a 14 de 
Novembro de 2018, comparativamente ao período compreendido entre 13 de Abril a 13 de Junho de 2018, 
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 orgãos destinatários. 

Durante o periodo de 14 de junho a 14 de novembro de 2018 foram emitidas diversas guias de receita 
cobradas pela STEA, conforme o gráfico seguinte: 

 

Total de valores cobrados entre 14 de junho a 14 de novembro de 2018 
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Total de valores cobrados entre o dia 13 de abril a 13 de junho de 2018 

 

 

 

 

Guias emitidas entre 14 de junho a 14 de novembro de 2018 
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No que se refere à área de Expediente, no periodo de 14 de junho a 14 de novembro de 2018, foram efetuados 
movimentos de documentos por orgãos destinatários e enviada correspondencia para o exterior. 

 
 

Distribuição de um total de 8875 documentos por orgãos destinatários 

 

14 de junho a 14 de novembro de 2018 
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Distribuição de um total de 3826 documentos por órgãos destinatários 

13 de abril a 13 de junho de 2018 
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SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO 

O presente relatório síntese, que tem por período de análise Outubro 2017/2018, pretende expressar, de 
modo sucinto, a evolução da situação quanto à execução do Orçamento da Receita (cobrada) e da Despesa 
(faturada) e das Grandes Opções do Plano (GOP) utilizando a metodologia comparativa para o período 
homólogo do ano anterior (Variação Homóloga – VH).  

Com este relatório, pretende-se avaliar os principais parâmetros da evolução da execução orçamental, 
nomeadamente, do endividamento, liquidez, compromissos, propensão à despesa, grau e tendência da 
execução da receita e défice orçamental. 

 

Deste modo, é apresentada a seguir, a situação até ao final do mês de Outubro de 2018 quanto à: 
a) Execução Global do Orçamento; 

b) Execução Orçamental da Receita; 

c) Execução Orçamental da Despesa; 

d) Execução Orçamental das Grandes Opções do Plano; 

e) Evolução do Endividamento; 

ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL 

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

Paga até ao final do mês de Outubro no período compreendido entre 2015 e 2018. 

 

Quadro n.º 1 – Indicadores Orçamentais 

O saldo corrente representa a diferença entre a receita corrente cobrada liquida e a despesa corrente paga e 

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

na despesa de capital, isto é, no pagamento da despesa de investimento do Município. 
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Ora, pela análise do quadro acima, verificamos que, no final do Mês de Outubro, o Município conseguiu gerar 

um superavit corrente no valor de 862.182,13€, o que representa uma melhoria face ao registado em igual 

período de 2017 (+48%). 

 
Gráfico n.º 1 – Evolução da Receita Cobrada vs Despesa Paga 

Se, para além do indicador supra referido, efetuarmos uma análise da receita liquidada (“faturada”) do próprio 
exercício vs a despesa faturada referente ao próprio ano, teremos uma visão mais nítida sobre a propensão 
que existirá para o surgimento de novos deficit / superavit orçamentais. 

Assim, da análise do quadro podemos constatar que, até ao final de Outubro de 2018, o Município de Mira 
conseguiu gerar um superavit de 1.003.314,37€ entre a receita liquidada referente ao exercício em curso e a 
despesa emitida em 2018, o que representa uma melhoria bastante significativa face ao verificado em igual 
período de 2017, em que tinha sido gerado um deficit no valor de 420 Mil euros. 

 Gráfico n.º 2 – Evolução da Receita Liquidada vs Despesa Paga do Ano 
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A estes dois indicadores ainda poderemos acrescentar um terceiro que nos permite aferir o volume de 
despesa na ótica dos compromissos, portanto numa fase mais embrionária do processo de execução dessa 
mesma despesa.  

Neste contexto importará analisar o volume de despesa que o Município já assumiu realizar (compromissos) e 
que ainda se encontra por pagar. 

Ao subirmos na cadeia de realização da despesa conseguiremos antecipar tendências de evolução da 
despesa a médio prazo e, por essa via, poderemos atuar atempadamente no caso existirem desvios 
importantes face ao orçamento inicialmente aprovado. 

Relativamente à análise dos compromissos por pagar importará no entanto fazer uma ressalva relativamente 
à comparação dos valores apurados em anos anteriores, pois, com a entrada em vigor da Lei 8/2012, de 12 
de Fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), o Município de Mira passou, a partir de 2017, 
a efetuar o registo dos Compromissos relativos a contratos com principais prestadores de serviços (Ex: Ersuc, 
ACL, AIBAP) com base numa estimativa para o Semestre/Ano, quando em 2016 eram efetuados, mês a mês, 
em função do valor de cada uma das faturas.  

Assim sendo os valores anteriores a 2017 não serão diretamente comparáveis com os registados nesse 
mesmo ano e em 2018. 

Assim, se analisarmos o valor dos compromissos por pagar registados até ao final do mês de Outubro de 
2018, verificamos que o seu valor é 26% inferior (-1.034.009,68€) ao registado em igual período de 2017 o 
que, atendendo ao esforço financeiro que tem vindo a ser efetuado no sentido de acudir às diversas 
necessidades resultantes dos incêndios ocorridos em Outubro de 2017, não poderá deixar de se considerar 
um indicador extremamente positivo. 

 

 

Gráfico n.º 3 – Compromissos por Pagar 
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ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

Conforme se poderá verificar pela análise do quadro n.º 2, no final de Outubro de 2018, a Taxa de Execução 
da receita atingiu os 62,29%, que se traduziram na cobrança de 8.953.298,93€, dos quais 4.038.216,35€ 
correspondem a “Transferências Correntes” (FEF, FSM, IRS) e 1.391.184,42€ dizem respeito à “Venda de 
Bens e Serviços Correntes” (Ex: Água e Renda EDP). 

Como se pode constatar pela análise do quadro o valor apurado em 2018 é superior ao verificado em igual 
período de 2017. Este é mais um indicador de que o percurso que tem vindo a ser percorrido nos últimos anos 
de aproximação entre os valores orçados e efetivamente executados continua a ser efetuado de forma 
consistente. 

 

 
Quadro n.º 2 – Receita Cobrada Liquida até final Outubro- Evolução 

 

Através do gráfico n.º 4 podemos analisar a evolução, ao longo dos últimos quatro anos, da taxa de execução 

da receita apurada no final do mês de Outubro. 

 
Gráfico n.º 4 – Taxa de Execução da Receita no final de Outubro  2018 

Através da análise do quadro n.º 3 podemos verificar o comportamento que, no final de Outubro de 2018, as 

diversas componentes da receita corrente e de capital tiveram face ao valor orçamentado no início do ano.  
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Será importante destacar a elevada taxas de execução verificadas nas Transferências Correntes (75,16%), 

nos Impostos Indiretos (74,74%), nos Impostos Diretos (68,99%) e nas Taxas, multas e outras penalidades 

(65,93%). 

 

Quadro n.º 3 – Execução da Receita Total Cobrada Líquida até final Outubro  2018 

 

 

Gráfico n.º 4 – Peso Relativo de Cada Componente da Receita – Até final de Outubro 2018 
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Receita Corrente 

No final de Outubro de 2018, a percentagem de realização das receitas correntes situava-se nos 68,29% 
correspondendo a um volume de cobrança de receita de 7.870.969,93€ (Quadro n.º 4). 

 

Quadro n.º 4 – Execução da Receita Corrente até ao final de Outubro de 2018 

 

O gráfico n.º 5 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de Outubro de 2018, isto é, representa o 

peso relativo que cada rubrica tem no total da receita corrente cobrada pelo Município de Mira. 
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Gráfico n.º 5 – Estrutura das Receitas Correntes 

A análise do quadro n.º 5 permite-nos concluir que, no final de Outubro de 2018, a receita corrente cobrada 

pelo município de Mira registava um crescimento de 313.782,47€ (+4,15%) face a igual período de 2017. 

Para este resultado em muito contribui o aumento verificado nas Transferências Correntes (+184.740,92€), 

mais concretamente na rubrica Outras (+132.356,13€). 

Em sentido inverso, importa destacar a redução verificada no montante cobrado a título de Taxas, multas e 

Outras Penalidades (-34.920,59€), Outras receitas correntes (-24.657,88€) e Rendimentos de Propriedade (-

16.754,90€). 
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Quadro n.º 5 – Evolução da Receita Corrente até final Outubro 

No gráfico n.º 6 podemos analisar o comportamento da receita corrente registada no final de Outubro, no 

período compreendido entre 2015 e 2018. 
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Gráfico n.º 6 – Evolução das Receitas Correntes até final de Agosto de 2018 

 

Receita de Capital 

Tal como se poderá constatar pela análise do quadro n.º 6, no final de Outubro de 2018, a execução da 

receita de capital tinha atingido um valor de 1.050.514,78€, correspondendo a uma taxa de execução de 

37,32%. 

 

Quadro n.º 6 – Execução da Receita de Capital 

O gráfico n.º 7 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de Outubro de 2018. 

 
Gráfico n.º 7 – Estrutura das Receitas de Capital 
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O quadro n.º 7 permite-nos analisar, em termos homólogos, a evolução da cobrança da receita de capital no 

período compreendido entre 2015 e 2018. 

 

Quadro n.º 7 – Evolução da Receita de Capital 

Da análise do quadro n.º 7 podemos constatar que, comparativamente a igual período de 2017, no final de 

Outubro deste ano, as receitas de capital cresceram 31,12%, crescimento este que, em grande medida, se 

ficou a dever ao recebimento de cerca de 591 mil euros de comparticipações comunitárias referentes a 

projetos co-financiados no âmbito do Portugal 2020 (+82,42%).  

Este facto atesta o importante esforço que tem vindo a ser desenvolvido pelo Município no sentido de tirar o 

máximo partido do atual quadro comunitário de apoio tendo em vista a realização de um conjunto de obras 

indispensáveis à melhoria das condições de vida dos cidadãos de Mira. 

 

Gráfico n.º 8 – Evolução das Receitas de Capital 
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ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

Conforme se poderá verificar pela análise do quadro n.º 8, no final de Outubro de 2018, a taxa de execução 

do orçamento da despesa cifrava-se em 61,03%, a que correspondeu um volume de pagamentos efetuados 

de 8.772.366,36€. De registar que se trata de uma taxa de execução superior ao registado em 2017 e 

corresponde ao maior volume de pagamentos efetuados dos últimos quatro anos. 

 

 

 

Quadro n.º 8 – Evolução da Despesa Total Paga 

 

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

final do mês de Outubro. 

 

Gráfico n.º 9 Evolução da Taxa de Execução da Despesa no final de Outubro (2015-2018) 
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Pela análise do quadro n,º 9 podemos constatar que, em termos comparativos, no final de Outubro de 2018 

registava-se um menor valor de despesa cabimentada (-183.899,02€) e, simultaneamente, um menor volume 

de despesa comprometida (-505.141,60€).  

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 2018, também se registava 

uma diminuição bastante significativa de -856.069,68€, o que demonstra que o Município está numa clara 

trajetória de equilíbrio orçamental. 

 

 

 

Quadro n.º 9 – Evolução da Despesa Outubro 2017 
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Quadro n.º 9 – Evolução da Despesa Outubro 2018Alterações e Revisões Orçamentais 

 

O quadro n.º 10 pretende fazer um resumo dos movimentos efetuados nas dotações de cada uma das 

rubricas da despesa resultantes de alterações e revisões orçamentais efetuadas até ao final do mês de 

Outubro de 2018: 

 

Quadro n.º 10 – Alterações e Revisões Orçamentais Por Económica até ao final do mês de Outubro de 

2018 
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Despesa Corrente 

 

No final do mês de Outubro de 2018, a taxa de execução da despesa corrente situou-se nos 64,16%, a que 

correspondeu um volume de despesa paga de cerca de 7.008.787,80€ que, quase na sua totalidade, diz 

respeito às despesas com o pessoal e à aquisição de bens e serviços. 

 

 

Quadro n.º 11 – Execução da Despesa Corrente no final de Outubro de 2018 

 

No gráfico n.º 10 podemos fazer uma análise da evolução da despesa corrente paga até ao final do mês de 

Outubro, no período compreendido entre 2015 e 2018. 
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Gráfico n.º 10 – Evolução da Despesa Corrente Paga até ao final do mês de Outubro (2015-2018) 
Conforme se poderá constatar pela análise do gráfico n.º 11, no total da despesa correntes paga até ao final 

de Outubro de 2018, a aquisição de bens e serviços é a rubrica que maior peso tem no total (51%), seguido 

das Despesas com o Pessoal com 42%. 

 

 

Gráfico n.º 11 – 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 2018, foi possível atingir 

uma taxa de execução da despesa de capital de 51,10%, a que correspondeu um valor pago de 

1.763.578,56€. 

Será importante salientar que, a quase totalidade deste valor diz respeito à aquisição de bens de capital 

(1.512.138,37€), e que este representou cerca de 17,24% do total da despesa paga pelo Município de Mira 

até ao final de Outubro de 2018. Este facto é bastante revelador do enfoque que está a ser colocado no 

investimento, nomeadamente, em infraestruturas que permitam melhor as condições de vida dos cidadãos do 

Concelho. 

 

Quadro n.º 12 – Execução da Despesa de Capital até ao final do mês de Outubro de 2018 

No gráfico n.º 12 podemos analisar o comportamento da despesa de capital paga até ao final do mês de 

Outubro de 2018, no período compreendido entre 2015 e 2018. 

Gráfico n.º 12 – Evolução da Despesa de Capital Paga até ao final de Outubro 
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Compromisso Por Pagar 

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

atraso das Entidades Públicas), consideram-se “Compromissos” 

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

da satisfação de outras condições.” 

 

Ainda de acordo com o referido diploma, 

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

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

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

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

prestações diversas”. 

 

Conforme se poderá verificar pela análise do quadro n.º 14, no final de Outubro de 2018, o valor dos 

compromissos por pagar do Município apresentavam um valor significativamente inferior ao verificado em 

igual período de 2017 (-1.034.009,68€). Este bom desempenho ainda será mais expressivo ao constatarmos 

que o valor apurado no final de Outubro é também bastante inferior ao registado no final de Maio deste ano (-

888.462,65€). 

O indicador em apreço demonstra que o Município está a dar passos sólidos tendentes à melhoria do seu 

equilíbrio financeiro. Assim, mantendo-se a atual trajetória de cobrança de receitas será expectável que este 

valor ainda venha a reduzir-se até ao final do ano. 

 

 

Quadro n.º 14 – Compromissos por Pagar 
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ENDIVIDAMENTO 

 

Capital em Divida de Empréstimos 

 

O quadro n.º 15 e o respetivo gráfico n.º 13 permite-nos analisar a evolução da divida de médio e longo prazo 

do Município de Outubro de 2017 a 2018.  

 

 

 

Quadro n.º 15 – Capital em Dívida de Empréstimos 

 

Os números apresentados demonstram que, no período de doze meses, foi possível reduzir em mais de 32% o 

valor dos empréstimos de médio e longo prazo do Município de Mira.  
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Gráfico n.º 13 – Capital em dívida de Empréstimos 

Divida a Terceiros  

Se analisarmos a evolução da dívida a terceiros a curto prazo (quadro 16), constatamos que, 

comparativamente com igual período de 2017, a dívida regista uma redução de 506.763,71€. 

A redução que se está a verificar desde o início do ano de 2018 só não foi maior porque, tal como referido na 

análise da despesa paga, estamos a assistir ao aumento do ritmo de execução dos projetos de investimento 

do Município, nomeadamente, dos que se enquadram em candidaturas aprovadas no âmbito do Portugal 

2020 e como tem havido algum atraso no recebimento dos pedidos de pagamento submetidos pelo 

Município, o pagamento destas despesas tem sofrido algum atraso adicional. 

 

 

Quadro n.º 16 – Evolução das Outras Dívidas a Terceiro 
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Pagamentos em Atraso 

 

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

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

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

especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes.” 

Assim, através da análise do quadro n.º 17, podemos avaliar a evolução do valor dos pagamentos em atraso 

ao longo do ano no período compreendido entre Janeiro de 2012 e Outubro de 2018: 

 

  

Quadro n.º 17 – Evolução dos Pagamentos em Atraso 

 

Tal como referido no relatório anterior, os valores mais elevados dos pagamentos em atraso registados ao 

longo do presente exercício económico, resultam, fundamentalmente, de algum atraso verificado no 

recebimento de comparticipações de projetos co-financiados no âmbito do Portugal 2020, portanto de um 

maior enfoque colocado no investimento, isto é, nas despesas de capital, opção estratégica que se tornou 

ainda mais importante em face dos graves acontecimentos que assolaram o Concelho de Mira em Outubro de 

2017. 

No momento em que forem disponibilizados/transferidos os apoios do Estado para reposição das 

infraestruturas afetadas pelos incêndios, será expectável que este valor diminua a uma ritmo ainda maior pois 

há despesas que o Município já efetuou e que, à partida, serão elegíveis no âmbito do Concurso para 

Apresentação de Candidaturas n.º FSUE – 99 -2018 – 01. 
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Área de Aprovisionamento Fevereiro a Novembro - 2018 

Tipo de Procedimento 
Nr. de Processos 

Total 
Proc. Concluídos Proc. em curso 

Ajuste Direto, Regime Simplificado 

 
717 0 717 

Ajuste Direto, Regime Geral 

 
20 1 21 

Consulta Prévia 

 
26 2 29 

Concurso Público c/ publicação JOUE 

 
1 0 1 
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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. 

Desenho:   

• Balneários Ala Arriba; 

• Açude da Lagoa; 

• Ponte de madeira do Casal; 

• Levantamento de estragos da tempestade Leslie; 

• Alteração da Planta da 21ª Mostra Gastronómica; 

• Alteração da Planta do columbódromo; 

• Alterações ao Projeto dos Palheiros para melhoria funcional dos mesmos; 

• Medição do Centro de Recolha Oficial de animais errantes de Mira; 

• Projeto para colocação de cabo de sustentação entre pilares no Pavilhão Municipal de Mira para 
treino de atletas da ADM. (Desenhos das peças e acessórios de fixação); 

• Impressão e organização de processos; 

• Processo de aquisição de material para os espaços escolares, bem como solicitação de orçamentos 
e pedidos de reparações necessários; 

• Deslocação a obras municipais. 

 

Engenharia: 

• Elaboração dos pedidos de pagamento aos beneficiários do Programa de Apoio à Reconstrução da 
Habitação Permanente; 
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• Elaboração dos pedidos de apoio aos beneficiários do Programa de Apoio à Reconstrução da 
Habitação Permanente; 

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

• Reformulação do projeto da Ampliação das Infraestruturas da Zona Industrial Polo I de acordo com o 
parecer das Infraestruturas de Portugal – peças desenhadas, peças escritas, mapa de quantidades e 
estimativa orçamental; 

• Alteração ao Loteamento da Zona Industrial no Montalvo – peças desenhadas, peças escritas; 

• Visita às habitações mais danificadas pela tempestade Leslie e elaboração de parecer técnico; 

• Levantamento dos Prejuízos causados pela tempestade Leslie em Infraestruturas públicas e 
privadas e elaboração de mapas com descrição de trabalhos de reparação a executar, bem como 
respetiva estimativa orçamental; 

• Acompanhamento do processo e apoio técnico à constituição da empresa intermunicipal de serviços 
de abastecimento de água potável e de saneamento de águas residuais ABMG; 

• Recolha de dados, análise técnica de soluções e acompanhamento de projeto no âmbito da melhoria 
da qualidade da água para candidatura a fundos comunitários; 

• Reformulação de projetos de fecho de sistemas de saneamento de águas residuais para 
enquadramento a candidatura a fundos comunitários; 

• Apoio e disponibilização de dados para inventário físico das infraestruturas de águas e saneamento 
a transitar, em espécie, para a empresa ABMG; 

• Realização de vistorias. 

   

Fiscalização: 

• Regeneração da Vala da Corga; 

• Fecho de sistemas de Saneamento de águas Residuais Mira – Lote 1; 

• Sinalização Rodoviária na Praia de Mira; 

• Execução de Passeios Cabeço Redondo – Arneiro; 

• Requalificação acessível Palheiro Praia de Mira; 

• Apoio técnico aos estragos originados pelo Leslie no Concelho; 

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

Águas e saneamento:  

• Gerir o sistema de captações de água, estações de tratamento e distribuição de água para consumo 
humano, incluindo a manutenção, entre outros, dos grupos eletrobomba das captações da Lagoa e 
da Praia de Mira; 

• Apoio na gestão e controlo das estações de tratamento de águas incluindo a cooperação com 
entidades externas no âmbito da monitorização e controlo da qualidade da água; 
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• Colocação de contadores novos; 

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

• Garantir a desinfeção das redes de abastecimento; 

• Reparação e substituição de condutas diversas, decorrentes de ruturas e fugas; 

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

• Manutenção das estações elevatórias de águas residuais; 

• Desobstrução de coletores com meios próprios do Município; 

• Vazamento de fossas na área do Concelho; 

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

• Montagem e desmontagem das ligações de água, esgotos e eletricidade na Feira de Gastronomia – 
Praia de Mira. 

 

Calceteiros: 

• Reparar calçada miúda e graúda em todos os lugares do concelho; 

• Fazer calçada a volta dos canteiros na Pré de Mira. 

Serralheiro: 

• Reparar grelhas de pluvial 1º ciclo Mira; 

• Reparar “pára choque” da Mitsubishi L 200; 

• Reparar portão da antiga cooperativa; 

• Aplicar rede de proteção no estádio Municipal; 

• Fazer tampa para poço de saneamento na Ermida; 

• Reparar taipal da Mercedes; 

• Reparar porta e redes parque das Cavadas; 

• Várias reparações de soldas e outros serviços no armazém. 

Pedreiro: 

• Preparar silos no armazém para cimentar; 

• Colocar tubos e fazer caixas para pluviais nas Cavadas; 

• Colocara cerâmicos no jardim de infância Mira; 
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• Colocar tubos e grelhas para águas pluviais no Colmeal; 

• Fazer passeio em cimento Praia de Mira; 

• Fazer caixas para eletricidade no Largo da Praia para eletricista e serviço de águas; 

• Tapar lago para a realização da “Feira de Gastronomia” na Praia de Mira; 

• Apoio na “Feira de Gastronomia” da Praia de Mira com execução de vedações e outros serviços; 

• Desmontagem da “Feira de Gastronomia” da Praia; 

• Retirar campo de jogos do areal da Praia de Mira; 

• Retirar madeira das paredes da cantina da escola do 1º ciclo e fazer passagem em pavês; 

• Reparar telhado do parque das cavadas; 

• Colocar mosaicos na escola do 1º ciclo Mira; 

• Retirar bandeiras azuis da marginal Praia;  

• Retirar mobília da biblioteca de Praia; 

• Reparar manilhas de águas pluviais no Cabeço de Mira; 

• Colocar rede e telhas de proteção de bolas no estádio Municipal; 

• Continuação com a reparação no parque das Cavadas; 

• Retirar cepo do eucalipto e fazer limpeza do espaço no estádio Municipal; 

• Colocar lancil na Lagoa; 

• Fazer caixas de saneamento para serviço de águas; 

• Rebocar caixas de eletricidade no largo festas da Praia serviço de águas; 

• Fazer canteiros em alvenaria na pré escola de Mira; 

• Várias limpezas e corte de árvores devido à tempestade Leslie; 

• Reparar telhados dos bungalows no parque de campismo Municipal; 

• Colocar tubos e caixas para “ladrão de água” no depósito dos Leitões; 

• Reparar telhado no Casal S. Tomé; 

• Retirar parede de madeira na cantina da escola do 2.º ciclo e reparar piso; 

• Reparar telhado que levantou na antiga cooperativa; 

• Colocar pluviais que partiram na travessa do X Portomar; 

• Reparar manilhas da vala das lavadeiras que atravessa a estrada do Canal; 

• Reparação de sinais de trânsito em vários locais do Concelho; 
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• Corte de estrada e reparação com massa fria nas Cavadas; 

• Reparação de vários sinais de trânsito pelo concelho que caíram com o vendaval; 

• Fazer pluviais na Rua de Baixo em Portomar; 

• Colocar tubo e grelhas para pluviais na Rua das Hortas Mira; 

• Reparar telhado Tribunal Mira; 

• Colocar negativos para bandeiras Mira; 

• Fazer caixas de saneamento em vários locais pelo concelho para serviço de águas; 

• Colocação de postes para vedação do campo de tiro Mira; 

• Limpeza do armazém para gestão de stocks. 

Carpinteiro 

• Desmontar passadiço e fazer escada de acesso à praia no Bairro Norte; 

• Fazer quadro, colocar aro e porta e pintar no cemitério; 

• Reparar várias portas, janelas e estores na escola do 1º ciclo de Mira; 

• Reparar e pintar bancos de jardim Cavadas; 

• Retirar mastros de bandeiras da Praia; 

• Reparar estrados; 

• Reparar portas e fechaduras do WC frente ao parque de Campismo; 

• Montar forras interiores do WC frente ao parque campismo; 

• Fazer estrutura no barco para missa campal Praia e desmontar; 

• Retirar parede de vidro e ferro na cantina do 1º ciclo de Mira; 

• Retirar teto falso do palco do salão de festas da casa povo Mira; 

• Reparar portas e colocar forro de isolamento nas paredes da Incubadora de Mira; 

• Fazer cruzes de madeira para marcação de lotes do cemitério; 

• Fazer mesa para estufa de jardinagem no armazém; 

• Montar janela, reparar aros e fechaduras na incubadora; 

• Reparar portas e colocar vidros no tribunal. 

Asfalto: 

• Percorrendo todo o Concelho tapando buracos com massa asfáltica 

• Ajudando em outros serviços e alguns transporte 
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DIVISÃO EDUCAÇÃO CULTURA, E DESPORTO 

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

atividades de abertura ao público dos diversos equipamentos culturais e desportivos do município, assim 

como todo o apoio contínuo aos sectores da animação cultural, educação, ação social, emprego, formação 

profissional, associativismo e turismo, entre outros. 

A salientar, na área social, o contínuo trabalho da problemática relacionada com a calamidade dos incêndios 

dos dias 15 e 16 de outubro de 2017 que afetaram o Municipio de Mira, quer na zona florestal quer em zona 

urbana, atingindo habitações, terrenos agrícolas e empresas, tendo o Municipio sido integrado oficialmente 

em área de calamidade e agora a tempestade Lesley a 13 de outubro de 2018. 

Na área da animação cultural, destacou-se a realização de espetáculos da CIM Região de Cultura, tais como 

“Mãos de Sal” Marionetas de Mandrágora e “Nariz Preto” de Pedro Tocha; e na salvaguarda do Património 

Cultural o protocolo assinado com a Universidade de Aveiro para a investigação e preservação de técnicas 

tradicionais de construção na região da gândara, com destaque para o adobe. 

A salientar ainda o arranque do ano letivo e da Universidade Sénior do Municipio de Mira. 

 

1. ÂMBITO DA EDUCAÇÂO E AÇÃO SOCIAL 

1.1. Educação 

Mediante a existência em Mira de 1 Agrupamento de Escolas composto por: 6 jardins-de-infância; 8 escolas 

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

secundário, o serviço de educação municipal tenta responder e articular as respostas necessárias às 

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

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

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

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

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

sextas-feiras); 

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

funcionamento do serviço de refeições escolares; 

• O técnico de higiene e segurança alimentar do municipio, realiza acompanhamento e fiscalização do 

serviço de confeção e fornecimento de refeições e lanches escolares dos Jardins de Infância e das 

Escolas Básicas do 1º e 2º Ciclo, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento da Circular 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  

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

• Organização de uma sessão de esclarecimento sobre “Refeições Escolares”, que decorreu no 

Refeitório da Escola Básica de Mira, no dia 02 de novembro, às 19h00; 
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• Elaboração do Projeto “Dia do Refeitório Escolar”, apresentado no dia 02 de novembro, que tem por 

objetivo aproximar os pais e encarregados de educação ao refeitório, onde os seus educandos 

consomem as refeições durante o período escolar. 

• 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; 

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

Mira; 

• Articulação de questões no âmbito do apoio do Município, em termos de transporte escolar, durante o 

ano letivo 2018/2019, de alunos do 1.º ciclo do ensino básico, cujas escolas da área de residência 

encerraram; 

• Articulação de questões no âmbito do apoio do Município no pagamento de 50% dos passes 

escolares, em termos de transporte escolar, durante o ano letivo 2018/2019, de alunos do Ensino 

Secundário matriculados em estabelecimentos de ensino fora do concelho, cujas áreas pretendidas 

não existam no Agrupamento de Escolas de Mira; 

• Articulação de questões relacionadas com a inscrição do Agrupamento de Escolas de Mira no projeto 

Eco-Escolas referente ao ano letivo 2018/2019; 

• Articulação de questões relacionadas com o projeto de Hipoterapia, destinado às crianças com 

necessidades educativas especiais do Agrupamento de Escolas de Mira, nomeadamente ao nível do 

Protocolo de colaboração entre o Município, o Agrupamento de Escolas de Mira e a Escola Profissional 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, durante o ano letivo 2018/2019; 

• Articulação de questões relacionadas com o projeto de Hidroterapia, a funcionar na Piscina Municipal 

de Mira, destinado às crianças com necessidades educativas especiais do Agrupamento de Escolas 

de Mira, durante o ano letivo 2018/2019; 

• Articulação de questões relacionadas com a organização da Festa de Natal das Crianças, destinada a 

todas as crianças inseridas nos estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e dos 1.º, 2.º 

Ciclos do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de Mira e IPSS´s do concelho, a realizar no dia 

14 de dezembro, no Salão do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Mira, com a participação 

estimada de 1000 crianças e idosos. 
 

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

Mira, com 158 inscritos. para o ano letivo 2018/2019. 
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1.2. Ação Social 

1.2.1. Serviço de Ação Social 

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

no período em apreço, durante o mês de Setembro (21), mês de Outubro e Novembro (até dia 26).  

 

Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes:  

• 2 Atendimentos no sentido de encaminhar utente para apoio domiciliário e entrega de alimentação da 

UPAS, trata-se de doente do foro oncológico, sem retaguarda familiar. 

• 2 Atendimentos a munícipe para elaboração de formulário de RSI. 

• 1 Atendimento com encaminhamento para requerimento de Prestação Social de Inclusão – PSI, da 

Segurança Social. 

• 1 Atendimento com encaminhamento para requerimento de Complemento de dependência, e apoio 

no preenchimento de formulário. 

• 2 Visitas domiciliárias em parceria com GNR de Mira na localidade da Praia de Mira a casal de idosos 

isolados. 

• 1 Atendimento com vista à realização de avaliação sócio económica para aquisição de terreno a 

custos controlados no Bairro Social de Carromeu. 

• 2 Intervenções de emergência durante a Tempestade Leslie, com realojamento de um dos agregados 

familiares cujo telhado da habitação ficou danificado, em residencial e posteriormente em habitação 

arrendada 

 

Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2017 

(Nota: O relatório de 2017 compreende mais 3 semanas do mês de setembro, que o de 2018). 

 

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

• 2 Apoios para colocação de portas exteriores em 2 residências distintas de duas munícipes, ambas 

isoladas, requalificando as mesmas. 
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• 2 Atendimentos a munícipe com vista à elaboração de requerimento, para solicitar apoio económico 

para reabilitar habitação. 

 

 

Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2017 

(Nota: O relatório de 2017 compreende mais 3 semanas do mês de setembro, que o de 2018). 

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

• 1 Atendimento com encaminhamento para requerer apoio económico para medicação. 

• 2 Atendimentos com encaminhamento para elaboração de requerimento de apoio económico 

eventual para renda de casa. 

 

Outras Atividades: 

• Reunião Inter Institucional entre: CMM, Segurança Social e Associação de Idosos a fim de rever 

situação de integração em Lara de idosos, de idosa desalojada no âmbito do incêndio de outubro de 

2017.  

• Formação no âmbito de RGPD promovida pela CIM. 

 

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. 

• Entrega dos alimentos a 26 agregados familiares (total de 72 indivíduos). 
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Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo A Alunos do Ensino Superior 

 

• O período de inscrições nas Bolsas de Estudo do Ensino Superior Publico e Privado, referente ao ano 

letivo de 2018/2019, decorreu durante o mês de Outubro. 

• As bolsas serão atribuídas a 10 candidatos  

• O Serviço de Ação Social rececionou 28 candidaturas, encontrando-se em fase de análise de 

documentação e avaliação do rendimento per capita dos agregados familiares. 

 

Rede Social 

• 1 Reunião de CLAS com informação aos parceiros sobre o términus do Programa CLDS Mira 3G . 

 

Rendimento Social Inserção  

• 7 Atendimentos para assinatura de Contrato de Inserção 

Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2017 

(Nota: O relatório de 2017 compreende mais 3 semanas do mês de setembro, que o de 2018). 

 

Total de atendimentos/acompanhamento/visitas domiciliárias: 51 

 

 

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

 Atividade processual:  

• Abertura de 14 novos processos  

• Reabertura de 1 processo 

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

• 1 Processo transferido outra CPCJ – competência territorial 
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Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2017 

(Nota: O relatório de 2017 compreende mais 3 semanas do mês de setembro, que o de 2018). 

 

Atendimentos e visitas domiciliárias: 

• 48 Atendimento no âmbito do acompanhamento de processo de promoção e proteção 

• 1 Visita domiciliária no âmbito do acompanhamento de processo de promoção e proteção. 

• 1 Visita à instituição Divino Salvador – Ílhavo – com vista a integração de progenitora e filho bebé em 

acompanhamento na CPCJ de Mira 

• 1 Transporte de progenitora e filho bebé para a Instituição de Acolhimento Divino Salvador em Ílhavo. 

 

 

Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2017 

(Nota: O relatório de 2017 compreende mais 3 semanas do mês de setembro, que o de 2018). 
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Outras atividades: 

• Formação promovida pela Comissão Nacional – CNPDPCJ – Processo de Promoção e Proteção no 

Sistema de Gestão nas CPCJ – 14 horas. 

• Formação promovida pela Comissão Nacional – CNPDPCJ – Aprofundamento da Lei de promoção e 

Proteção num estudo de caso – 7 horas 

• Seminário “Era uma Vez – crescer com os avessos de nós” promovido pelo departamento de 

pedopsiquiatria dos CHUC. 

• Participação na realização do Encontro Inter CPCJ – Mira, Mealhada, Cantanhede, Figueira da Foz e 

Montemor-o-Velho, realizado no Grande Hotel do Luso. 

• Realização de duas reuniões modalidade Alargada 

• Realização de três reuniões modalidade Restrita 

 

 

1.3. Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 

• Receção de 05 inscrições de novos utentes que procuram oportunidades de emprego/formação. 

• Realização de sessão coletiva sobre Direitos e Deveres dos utentes subsidiados, no passado dia 12 de 

outubro de 2018. Compareceram 06 pessoas. 

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

ao emprego, que decorreu no passado dia 18 de outubro de 2018. Compareceram 15 utentes.  

• Realização de sessão de divulgação e encaminhamento de utentes para oferta de emprego, na área de 

outros trabalhadores não qualificados da indústria transformadora, registada por uma empresa de 

trabalho, que decorreu n passado dia 31 de Outubro de 2018. Compareceram 31 utentes.  

• Realização de sessão coletiva sobre Direitos e Deveres dos utentes subsidiados, no passado dia 09 de 

novembro de 2018. Compareceram 09 pessoas.  

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

ao emprego, que decorreu no passado dia 20 de novembro de 2018, às 10:00 horas. Compareceram 11 

utentes. 

• Realização de sessão de informação coletiva, subordinada ao tema “Como Elaborar um Currículo”, que 

decorreu no passado dia 20 de novembro de 2018, às 11:00 horas, destinada a utentes detentores do 

quarto ano de escolaridade. Compareceram 28 utentes. 

• Realização de sessão de informação coletiva, subordinada ao tema “Como Elaborar um Currículo”, que 

decorreu no passado dia 20 de novembro de 2018, às 14:10 horas, destinada a utentes detentores do 

sexto ano de escolaridade. Compareceram 26 utentes. 

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

 

Secretário administrativo e executivo 

Total encaminhados: 04 
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Contabilista e auditor 

Total encaminhados: 03 

Outros trabalhadores não qualificados da indústria transformadora   

Total encaminhados: 07 

Serrador de Charriot  

Total encaminhados: 02 

Técnico de Secretariado   

Total encaminhados: 02 

Empregado de escritório em geral 

Total encaminhados: 06 

Operador de empilhadores  

Total encaminhados: 01 

Auxiliar de cuidados de crianças  

Total encaminhados: 01 

Rececionista 

Total encaminhados: 01 

Cabeleireiro  

Total encaminhados: 01 

Motorista de pesados 

Total encaminhados: 02 

Vendedor em loja 

Total encaminhados: 01 

Outros Técnicos de Controlo de processos industriais  
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Total encaminhados: 01 

Engenheiro Civil 

Total encaminhados: 06 

Administrativo – Estágio Profissional 

Total encaminhados: 03 

Empregado de armazém  

Total encaminhados: 01 

• Encaminhamento de utentes para as formações de Técnicas de Procura de Emprego, bem como de 

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, que decorreram em Mira, promovidas pelo Centro de 

Formação Profissional de Coimbra. Foram constituídas duas turmas para cada área de formação. 

• Apoio logístico ao Centro de Formação Profissional de Coimbra para o desenvolvimento das formações 

acima indicadas.   

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

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

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

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

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

emprego, promovidas pelo IEFP. 

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

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

formação, entre outros). 

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

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

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

 

2. CULTURA E JUVENTUDE 

2.1.  Animação Cultural 

Os serviços de Animação Cultural, entre outras atividades, articularam as necessidades logísticas para a 

realização dos espetáculos realizados no Âmbito da articulação com a CIM Região De Cultura: 

• Marionetas de Mandrágora – Mãos de Sal (apresentado no salão Paroquial do seixo no dia 21 de Outubro) 

• Nariz Preto – de Pedro Tochas (apresentado no salão da Junta de freguesia de Carapelhos no dia 2 de 

Dezembro) 

Colaboraram com o Gabinete de Apoio à Presidência na recepção e acompanhamento dos jovens e comitiva 

de Differdange que solidariamente contribuiu para uma ação de reflorestação pós incêndio. 
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2.2. Museu do Território da Gândara 

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

de semana e feriados, o museu teve, no período em apreço, um total de 474 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  

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

Nota: No âmbito da Candidatura do Museu Etnográfico e Posto de Turismo da Praia de Mira à Linha de Apoio 

ao Turismo Acessível do Programa Valorizar do Turismo de Portugal, a qual foi aprovada, o Museu Etnográfico 

e Posto de Turismo encontra-se encerrado para obras. O Posto de Turismo encontra-se temporariamente a 

funcionar no Parque de Campismo Municipal. 

 

Visitantes  

• Em setembro recebeu 1465 visitantes  

• Em outubro recebeu 480 visitantes 

Relativamente ao período homólogo em anos anteriores elaborámos a tabela abaixo: 

 

Período 2015 2016 2017 2018 

setembro 1150 1308 * 1465 

outubro 188 477 * 480 * 

*Perda de informação informática e arquivos neste momento não acessíveis 

*Encerrado de 17 a 25 para mudanças. Após 26 de outubro passámos a funcionar no Parque Municipal de 

Campismo. 

Atendimentos 

No mês de setembro 2018 efetuaram-se 198 atendimentos, dos quais: 

• 37 de nacionalidade portuguesa 
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• 161 de outras nacionalidades 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

No mês de outubro efetuaram-se 66 atendimentos, dos quais: 

• 25 de nacionalidade portuguesa 

• 41 de outras nacionalidades 

Visitas Guiadas/Acompanhamento 

• Visita acompanhada à Associação de Idosos do Centro Histórico de Braga, num total 55 seniores, no 

dia 25 de setembro. 

 

Atividades / Exposições 

• Exposição de Fotografia “De pés a Lés” da autoria de Pés a Lés, patente entre 1 de agosto e 30 de 

Setembro. 

 

Outros Assuntos:  

• Mudanças de todo o material existente dentro do MEPT de forma a deixar o espaço vazio para receber 

as obras programadas. Todo o material foi encaixotado, identificado e transportado para uma sala no 

piso superior do Mira Center. Móveis e outros materiais sem possibilidade de encaixotamento foram 

também transportados para o Arquivo Logístico do MEPT no Mira Center. Todo o material do MEPT 

encontra-se neste momento circunscrito a dois espaços no Mira Center. 

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

• Acolhimento de um Estagiário do curso Turismo Cultural e do Património oriundo da Escola de 

Hotelaria e Turismo de Coimbra num total de 500 horas (final do estágio a 23 de Setembro). 

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

• Manutenção da Página de Facebook do Museu Etnográfico. 

 

3. ÂMBITO DESPORTO 

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

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

ocupação por Associações/Entidades/Particulares. 

 

3.1.1. Pavilhão Municipal de Desportos de Mira: atividades praticadas nos meses de abril e maio de 2018: 

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

horário útil das 8h30 às 18h00, conforme protocolo; 

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

ADM Atletas Horário 

Patinagem 57 segunda: 18h – 21h30 

Hóquei e patinagem 21 quarta: 18h – 22h 

Patinagem iniciação e 

hóquei 33 quinta: 21h – 22h30 

Patinagem 22 sexta: (17h30) – 21h 

Patinagem 57 sábado: 9h – 14h 

Jogos hóquei 21 

domingo de 15 em 15 dias durante a 

tarde 

 

• Atletismo, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha; 

ASCV Atletas Horário 

Atletismo 24 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 

 

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

CMMC Atletas Horário 

Ginástica 12 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 
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• Treinos de futsal praticado por particulares e pelo CDN e UDP; 

CDN Atletas Horário 

Iniciados 15 Terça: 18h – 20h 

Seniores femininas 18 Quinta: 21h – 22h30 

 

UDP Atletas Horário 

Futsal 12 Terça: 21h – 22h 

 

3.1.2. Piscina Municipal de Mira: Utilizadores nos meses de setembro e outubro, nos anos de 2011 a 2018: 

 

setembro 

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

2018 

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

2017 

322 90 ----- 382 2 796 

2016 

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

2015 

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

2014 

 96 ------ ------ ------ 96 

2013 

encerrado 

2012 

encerrado 

2011 

Encerrado 
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outubro 

Utt IX Esc. 
Ntç 

Utt 
R.L. 

Utt 2º Ciclo 
Utt 3º 
Ciclo 

Extra/cedência TOTAL 

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 

2014 

1400 457 ---- 46 ---- 1.903 

2013 

encerrado 

2012 

628 321 10 432 ---- 1.391 

2011 

1.106 238 43 374 ----- 1.761 

 

3.1.3. Estádio Municipal de Mira: atividades praticadas nos meses de setembro e outubro de 2018: 

• 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. 

 

3.2. Desporto: Atividades organizadas por entidades, que contaram com apoio logístico/financeiro/material 

dos serviços municipais e atividades organizadas pelos serviços da Câmara: 

• CIFO, Campeonato Ibérico Feminino de Orientação: A Federação Portuguesa de Orientação-FPO (FPO) 

e a Federación Española de Orientación (FEDO) decidiram, mediante a assinatura de acordo, 

impulsionar as relações e a cooperação entre as duas Federações e assim organizar e realizar o 

Campeonato Ibérico Feminino de Orientação, entre Praia de Mira e Vagos, nos dias 29 e 30 de 

setembro, em parceria com o Ori-Estarreja, com um total de 763 atletas inscritos. Na Praia de Mira 
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realizou-se no sábado, pelas 17 horas o sprint urbano, com a participação de cerca de 500 atletas, 

com o seguinte programa: 

• 15h00 – Abertura do Secretariado – Parque Municipal de Campismo Praia de Mira 

• 15h00 – Abertura do Babysitting – Parque Municipal de Campismo Praia de Mira 

• 16h00 – Abertura da Quarentena do Sprint – Parque Municipal de Campismo Praia de Mira 

• 16h30 – Fecho da Quarentena do Sprint 

• 17h00 – Início das Partidas – Sprint – Praia de Mira 

• 17h15 / 17h45 – Partidas dos Escalões Abertos, D/H10 e D/H12 

 

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

contaram com apoio logístico/financeiro/material dos serviços municipais: 

• 5ª Concentração “Tunning Show”: No fim de semana de 26 e 27 de outubro, o Largo da Feira de 

Portomar foi palco de mais uma edição organizado pela Associação Cicloturista do Cabeço de Mira, 

com a participação de com 25 pilotos nacionais no Drift e cerca de 200 carros. 

• 148º Aniversário da Filarmónica Ressurreição de Mira: realizado a 28 de outubro, na Casa do Povo de 

Mira, começando pelas 11h30 com missa na Igreja Matriz de Mira, às 12h30 romagem ao cemitério e 

pelas 15h30 homenagem a Manuel Anilde na Casa da Música e pelas 16 horas desfile da Casa da 

Música para a Casa do Povo e pelas 16h30 concerto na Casa do Povo. 

• Festas de S. Martinho em Carromeu: organização da Associação de Melhoramentos de Carromeu, 

durante 3 dias, nos dias 9, 10 e 11 de novembro, com a participação de vários grupos, a destacar o 

jogo de futebol solteiros casados; aula demonstração do Fit ME solidário; demonstração Karaté do 

Núcleo de Karaté de Mira; 2ª Caminhada da castanha solidária; missa solene campal em honra de 

São Martinho; animação Música Tradicional Portuguesa e Grande Castanhada. 

• Intercâmbio juvenil Mira-Differdange: A comuna de Differdange decidiu ajudar o município de Mira 

com um projeto de reflorestação e um intercâmbio de jovens. Através de várias atividades, a comuna 

conseguiu angariar 12.500 euros, que chegaram ao destino final sob a forma de 5.000 árvores 

plantadas por jovens portugueses e luxemburgueses. Para concretizar a ação solidária, um grupo de 

seis jovens e dois professores viajaram do Luxemburgo até Mira colaborando com outros jovens 

portugueses para ajudarem a reflorestar a zona. 

• Concurso (Open) Nacional Pesca Desportiva de Mar: realizado no dia 11 de novembro na Praia de 

Mira, organização da Associação de Anzois de São Bento. 
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• XLIIº Aniversário Movimento – Juventude Cristã de Portomar: realizou-se nos dias 2, 3 e 4 de 

novembro, sob o tema Somos Povo Amado por Deus”, na sede do grupo de jovens do MJCP e na 

Capela de Portomar. 

• 8ª Matança do porco: realizada a 25 de novembro, organização da associação cultural e desportiva de 

Lentisqueira, com um programa diversificado, desde a matança do porco, almoço, jantar e com 

animação musical pelo meio, magusto e mostra de enchidos. 

 

4. TURISMO  

Apresentam-se neste relatório alguns dados estatísticos referentes aos meses de setembro, 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,  

• ainda 21 bungallow’s totalmente equipados. 

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

ordenado por nacionalidade, nos meses setembro e outubro, observamos que o parque este ano teve 

um ligeiro aumento nos meses em análise, no que diz respeito a dormidas. 

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

80%, contudo estes meses são meses de muitos caravanistas estrangeiros onde se destacam os Franceses, 

Alemães. 
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O gráfico acima, apresenta o número de dormidas no parque de campismo. Denota-se um aumento no 

número de dormidas nos meses de setembro e outubro.  

BUNGALOWS No que diz respeito às unidades de alojamento, os 21 bungalows, existentes no Parque de 

Campismo têm tido uma procura cada vez mais crescente ao longo dos anos.  

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

bungalows desde 2013. De notar que os meses de setembro e outubro têm vindo a ser meses fortes em 

termos de procura de bungalows, o mês de outubro deste ano, foi mesmo o melhor mês de outubro do 

histórico de ocupação dos bungalows, muito graças ao tempo quente e ameno que se fez sentir ao longo 

deste período. 

 

5. TAXA DE OCUPAÇÃO DOS BUNGALOWS 

  SETEMBRO OUTUBRO 

2013 30% 7% 

2014 39% 23% 

2015 46% 12% 

2016 46% 12% 

2017 62% 21% 

2018 65% 28% 
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DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, 

ORDENAMENTO E AMBIENTE 

 

PROTEÇÃO CIVIL 

o Monitorização, acompanhamento e coordenação de todas as atividades no âmbito da tempestade 

Leslie; 

o Vigilância no âmbito do dispositivo de fogos florestais 2018; 

o Limpeza da rede divisional na envolvente do Mira Villas e Miraoásis;  

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

o Coordenação de segurança nos eventos realizados no município; 

o Emissão de pareceres a eventos e outras atividades; 

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

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

o Captura de animais errantes na via pública; 

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

o Participação e eliminação de ninhos de vespa asiática;  

o Controle dos níveis hidrológicos em várias estruturas fluviais; 

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

o Patrulhamento e vigilância na área costeira; 

o Emissão de avisos e alertas em situações de emergência; 

 

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

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

predial; 

o Informação de 11 certidões; 

o Emissão de 8 números de polícia mediante os pedidos de requerente; 

o Informação de 7 números de polícia em processos de obras; 

o Resposta a outros pedidos de informação – 6; 

o Atualização cadastral; 

o Procedimento para atribuição de dois topónimos um Freguesia do Seixo e outro na Freguesia de Mira; 

o Preparação da formação “A importância do SIG no Município” para realizar em contexto de trabalho a 

três serviços; 

o Realização de vistorias de processos de obras particulares; 

o Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira   

• Adaptação da proposta e do respetivo Relatório Ambiental ao parecer da Agência Portuguesa 

do Ambiente; 
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• Finalização da proposta de alteração; 

• Entrada de parecer Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e resposta ao 

mesmo. 

• Sem plantas para envio para Conferência procedimental. 

o 4.ª alteração ao PDM de Mira  

• A aguardar pareceres das entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas no 

âmbito do Relatório de Definição de Âmbito da AAE – através da Plataforma de Colaborativa 

de Gestão Territorial (PCGT). 

o Alteração ao Plano de Urbanização de Mira   

• Términus da proposta; 

• Envio de ofício a solicitar o agendamento de Conferência procedimental - PCGT; 

• Sem plantas para envio para Conferência procedimental. 

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

• Dado conhecimento da proposta de alteração à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro e à Agência Portuguesa do Ambiente; 

• Correção do regulamento de acordo com os pareceres das referidas entidades; 

• Envio à Câmara Municipal para posterior conhecimento à Assembleia Municipal e publicação 

no Diário da República. 

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

• Dado conhecimento da proposta de alteração à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro e à Agência Portuguesa do Ambiente; 

• Correção do regulamento de acordo com os pareceres das supracitadas entidades; 

• Envio à Câmara Municipal para posterior conhecimento à Assembleia Municipal e publicação 

no Diário da República. 

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

• Trabalho e apresentação da primeira proposta de cartografia. 

o Revisão do Plano Diretor Municipal 

• Publicação em Diário da República das entidades que irão fazer parte da Comissão 

Consultiva - Despacho n.º 10590/2018, de 15 de novembro. 

o Seminário “Sistemas de apoio à decisão e indicadores em políticas públicas” – Departamento de 

Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. 

o Formação no âmbito do Regulamento Geral da Proteção de Dados – Comissão Intermunicipal da 

Região de Coimbra. 
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o Reuniões quinzenais, com o Vereador Nelson Maltez, acerca do estado e evolução dos instrumentos 

de gestão territorial. 

o Vistoria a obras em execução na Zona industrial de Mira (Pólo1) no âmbito das medidas preventivas. 

 

AMBIENTE 

o Acompanhamento do Programa de Controlo da Qualidade da Água 2018;  

o Monitorização da qualidade da água balnear em lagoas e cursos de água do concelho de Mira;  

o Submissão dos relatórios das AEA (atividades de educação ambiental) no âmbito do Programa 

Bandeira Azul 2018;  

o Participação em reuniões técnicas, formações e sessões de esclarecimento;  

o Emissão de pareceres técnicos e informações de carência; 

o Esclarecimentos a munícipes e empresas;  

o Acompanhamento de obras. 

 

DEFESA DA FLORESTA 

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

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

equipamentos; 

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

ardidos e resposta a procedimentos; 

o Procedimentos de intervenção em terrenos de proprietários desconhecidos – instauração de processo 

de sobreposição por parte do Município; 

o Plantação em área sujeita ao regime florestal, com o objetivo de recuperação de área ardida aquando 

dos incêndios de outubro 2017; 

o Elaboração e submissão na plataforma do SISF do relatório trimestral da equipa de sapadores. Este 

relatório apresenta os valores acumulados desde o início do ano e vai ao encontro do plano de 

trabalhos previsto no fim do ano 2017; 

o  Elaboração e submissão do plano de atividades proposto para a equipa de sapadores para o ano de 

2019. Pretende -se a manutenção de todos os pontos de água terrestes, intervenção e manutenção 

do aglomerado MiraVillas e Miraóasis, limpeza de todos os terrenos municipais e faixas laterais da 

rede viária, essencialmente nas áreas de maior uso florestal; 

o Acompanhamento e fiscalização da candidatura de emergência pós incêndio. Elaboração de editais, 

acompanhamento e planeamento das intervenções. Este projeto teve início a 19 de novembro e as 

primeiras intervenções incidem em limpeza das faixas laterais da rede viária, seguindo se 

intervenções em aglomerados populacionais e linhas de água; 
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o Elaboração da candidatura de apoio ao gabinete florestal. Consiste numa demonstração de atividades 

realizada pelo Gabinete, atividades anuais e comprovadas pelo planeamento existente no PMDFCI; 

o Reunião da CMDFCI, na qual foi apresentado um balanço ao período crítico aos incêndios florestais. 

Este balanço foi muito positivo, sendo o ano de 2018 caraterizado pelo baixo número de ocorrências 

e área ardida, valores mais baixos dos últimos 5 anos; 

o Procedimentos de marcação, adjudicação e venda de material lenhoso caído no chão, consequência 

do temporal Leslie; 

o Planeamento e preparação de uma proposta de recuperação da área ardida aquando do incendio de 

2017. 

 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

o Apoio na limpeza de toda a área onde se realizaram as festas do concelho (matança de porco na 

Lentisqueira e S. Martinho (Carromeu); 

o Limpeza do largo da Feira em Portomar; 

o Manutenção e limpeza do cemitério de Mira; 

o Abertura e fecho de sepulturas no cemitério municipal; 

o Limpeza do lago no Jardim do Visconde em Mira; 

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

na Praia de Mira; 

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

Lago do Mar, Lodge Park e Nautic Bar; 

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

jardim do Visconde, Piscina, Estádio Municipal, Bombeiros de Mira, Escola de Música, Museu, Creche 

e Igreja. Jardim do Columbódromo, Portomar, Valeirinha, Areal, Arneiro, Leitões, Lentisqueira, 

Cavadas, Corujeira, Ermida, Carromeu, Casal de São Tomé, rotunda da Praia de Mira, Miraoásis, Barra 

de Mira e jardim da Praia de Mira); 

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

o Manutenção da rotunda do Lago Real; 

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

da Lagoa; 

o Manutenção de sistemas de rega; 

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

o Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

o Manutenção dos equipamentos; 

o Recolha de ferralha em todo o concelho. 
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TRÂNSITO 

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

 

SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

o Atendimento ao público no gabinete veterinário; 

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

Médico Veterinário Municipal; 

o Introdução de 75 registos de identificação animal na plataforma SICAFE; 

o Emissão de 1 passaporte de canídeo; 

o Inspeção semanal ao Mercado Municipal;  

o Vistorias às feiras de Portomar e Mira; 

o Captura de canídeos errantes- 3 adultos e 3 jovens; 

o 16 deslocações ao “Abrigo do Carinho” para vacinação, identificação eletrónica e orientação e 

realização de melhoramentos nas instalações; 

o Recolha e encaminhamento de 3 cadáveres de canídeos na via pública; 

o Solicitação pela GNR para avaliação, por agressões de canídeos, a outros animais de companhia; 

o Solicitação pela GNR por maus tratos animais- Barra de Mira e em Mira; 

o Esterilização de 1 gato para adoção, no consultório médico veterinário municipal; 

o Colocação em quarentena de 3 canídeo; 

o Coordenação e orientação para enterramento de baleia  para salvaguarda do meio ambiente. 

 

 

Mira, 30 de novembro de 2018 

O Presidente da Câmara 

 

Raul Almeida, Dr. 
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