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Estrutura hierarquizada 
Com cinco unidades flexíveis, sendo uma unidade coordenada por um dirigente intermédio de 3.º grau, as quais assumem a 
designação de Divisão ou Unidade, nelas inseridas as subunidades orgânicas, assumindo a designação de secções, os serviços 
municipais organizam-se e decompõem-se da seguinte forma: 
 
Gabinetes operacionais  
Gabinete de Apoio ao Presidente 

Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria 02 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04 
Secção de Recursos Humanos; 
Secção de Apoio aos Órgãos Municipais; 
Secção de Taxas, Expediente e Águas; 
Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento; 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 37 
Secção de Obras Municipais; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 41 
Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

UNIDADE DE TURISMO E EVENTOS 49  

UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE 52  

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 55 
 
UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 
Secção de Obras Particulares e Loteamentos; 
 
 
 
 



 

Página | 2 

Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e 
Auditoria 

 

(Atividades desenvolvidas de 11 de setembro a 24 de novembro de 2020) 

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

lhe a coordenação das seguintes atividades: 

 Garantir a realização das atividades inerentes à Gestão da Qualidade; 

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

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

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

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

Qualidade; 

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

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

mediante o tratamento e divulgação dos respetivos resultados; 

 Impulsionar o processo de avaliação dos fornecedores; 

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

especificidade de cada serviço; 

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

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

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

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

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

 

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

 

No âmbito do gabinete da qualidade: 

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

 Articulação com os diversos serviços, tendo em vista a realização da reunião de acompanhamento e 

monitorização do SGQ, realizada em 13 de outubro findo; 

 Preparação, articulação e acompanhamento da auditoria externa, realizada em 19 e 20 de outubro aos 

serviços inseridos no SGQ; 

 Articulação e reunião com os serviços auditados no sentido de elaborar resposta ao relatório da auditoria 

externa, nomeadamente, às Não Conformidades e Oportunidades de Melhoria detetadas; 

 Preenchimento dos registos de ocorrência e acompanhamento dos mesmos. 

 

No âmbito do serviço de transportes: 

Reunião para redefinição de procedimento relativo utilização das viaturas pelos colaboradores do Município. 
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Nota: na sequência da pandemia foram canceladas as cedências de transportes municipais às associações. 

Outras atividades/tarefas: 

 Continuação da articulação do procedimento para realização da Formação no âmbito do CPA para os 

funcionários do Município:  articulação com o serviço de Recursos Humanos e respetiva empresa de 

formação, para efetivar o registo no Passaporte Qualifica, no sentido de proceder às respetivas 

inscrições e encaminhamento. 

 Articulação com os serviços da DAF e elaboração de tabela de horários dos colaboradores (teletrabalho, 

horário contínuo, fixo e desfasado), face às instruções e regras constantes no Despacho n.º 8/2020, de 

8 de novembro, da Presidência do Conselho de Ministros; 

 Articulação com todos os colaboradores que exercem funções no Edifício dos Paços do Concelho, tendo 

em vista a realização de testes sorológicos (elaboração de tabelas dividindo os colaboradores por dois 

grupos para realização de testes dias 16 e 18 de novembro no edifício). 

 Colaboração nos trabalhos e atividades no âmbito do RGPD com o DPO. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

INFORMÁTICA 
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS 

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

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

e resolução dos problemas ocorridos. 

 Atualização de configuração dos sistemas operativos servidor instalados no Município; 

 Monitorização de backups; 

 Monitorização da Rede do Município de Mira; 

 Configuração de Ativos de Rede. 

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

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

7.10). 

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

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

Municipal de Mira; 

 Configuração do sistema para controlo de cópias efetuadas no Município de Mira 

 Ampliação da rede informática cabeada do Município de Mira, aumentando a sua resiliência. 

 Manutenção da rede Informática do MiraCenter 

 Manutenção da central telefónica 

 Preparação da infraestrutura para maior segurança da informação no teletrabalho, 

 Ampliação da rede informática da Piscina Municipal de Mira. 

DESENVOLVIMENTO E SUPORTE APLICACIONAL 

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

 Atualização de informação no Portal do Município: 

• Publicação de notícias e destaques; 

• Banner; 

• Regulamentos; 

• Editais; 

• Boletim Municipal; 

• Assuntos em Discussão Pública; 

• Atas de procedimentos concursais; 

• Índice de Transparência. 

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

eletrónicas para email e adesão ao débito direto; 

GESTÃO DE CONTEÚDOS NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE 

Neste âmbito foram realizadas as seguintes operações: 

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

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



 

Página | 5 

 Atualização de procedimentos e documentos no âmbito do RGPD. 

 Articulação direta com o Encarregado de Protecção de Dados nomeado pela Autarquia. 

 

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

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

 Assistência Técnicas a escolas e Jardins de Infância. 

 Acompanhamento do contrato de fornecimento de impressoras nas escolas. 

 Formatação e suporte ao equipamento informático usado pelos alunos das escolas do Município em 

período de confinamento. 

AREA ADMINISTRATIVA 

 Elaboração de diversos procedimentos de aquisição de material e pedidos internos; 

 Assistência Técnicas aos diversos utilizadores dos sistemas, nomeadamente nas aplicações da AIRC, 

aplicações de produtividade, uso do email e uso da internet; 

 Elaboração e revisão de documentos no âmbito da certificação da Qualidade do Município; 

 Elaboração de procedimentos administrativos de água e saneamento e refeições. 

 Elaboração do presente relatório, formatando toda a informação enviada para este serviço de forma a 

tornar o documento uniforme. 

 Elaboração de diversos gráficos constantes neste relatório. 

 Criação de listagem de processos pendentes no MyDoc para os serviços da DAF. 

 Transformação de documentos em formato PDF em formato Word. 
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SECÇÃO DE TAXAS, EXPEDIENTE E ÁGUAS (STEA) 
 

O presente relatório tem por análise o período compreendido entre janeiro e novembro de 2020, no que se refere 

à área de Taxas, Expediente e Águas. 

No Balcão de Atendimento ao Munícipe, através do posto Taxas e Licenças apresentamos os valores arrecadados 

nas diversas áreas de atuação, guias emitidas bem como os movimentos de documentos por órgãos destinatários. 

Durante este período foram emitidas diversas guias de receita cobradas pela STEA, conforme o gráfico seguinte: 

 

Total de valores cobrados entre janeiro e novembro de 2020 (59 258,81€) 

 
 

Nº de guias emitidas entre janeiro e novembro de 2020 (516) 

 
 

 

Trabalho administrativo 

 
No âmbito das competências da Secção foi desenvolvido todo o trabalho administrativa corrente, nomeadamente 

atendimento de balcão, organização dos processos, entrada dos processos no My Doc, informação, distribuição, 

emissão de títulos, elaboração de ofícios e arquivo de processos. 
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Neste âmbito no período compreendido de janeiro a novembro de 2020, deram entrada no Serviço de Taxas e 

Licenças 481 processos e foram concluídos e arquivados 492. 

Atendendo à situação epidemiológica que se verifica em Portugal, desde março, houve necessidade de reforçar 

as medidas preventivas no combate à pandemia da doença Covid 19, nomeadamente os contactos entre pessoa, 

que constituem veículo de contágio e de propagação do vírus. 

Tendo esta situação um conjunto de consequências diretas e significativas no funcionamento e atendimento 

deste Serviço, nomeadamente o cancelamento de todas as atividades de licenciamentos de Recintos 

Improvisados, Recintos Itinerantes, Licenciamento de Espetáculos e Provas Desportiva e outros Divertimentos 

Públicos, Procissões, Licenças de Ruido etc. 

Posto isto, destacamos algumas matérias mais relevantes no ano de 2020, temos: 

 

Cemitério Municipal 

Nos meses de janeiro a novembro de 2020 realizaram-se 98 inumações, 9 transladações, 15 concessões e 10 

averbamentos.  

 

Feiras de Portomar e Mira 

Nos dias 11 e 30 de cada mês, realiza-se a Feira de Portomar e no dia 23 de cada mês a Feira de Mira. 

Também nesta área foram aplicadas medidas de prevenção à pandemia, nomeadamente o encerramento deste 

sector.  

As realizações de feiras estiveram proibidas no Concelho de Mira nos meses de março a maio de 2020, o que se 

traduziu em menos 5 Feiras de Portomar e menos 2 Feiras de Mira.  

No período de janeiro a novembro de 2020, temos 228 feirantes ativos, e 19 Desistências. 

O valor da receita cobrada, relativamente ao pagamento de terrados, neste período de tempo foi de 32.167,57€. 

Em termos percentuais temos 93,86% que efetuaram o pagamento, 2,19% que se encontram a pagar em 

prestações e 3,95% pagamentos em atraso. 

Ciclomotores 

No que diz respeito à elaboração de Declarações de Licenças de Condução e de Matrículas, emitidas por este 

Município, no período de janeiro a novembro de 2020, temos 9 Declarações de Matrícula e 1 Declaração de 

Licença de Condução.  

 

Ocupação de Espaço Público 

Nesta matéria, em virtude da pandemia da doença COVID-19, o Município de Mira, procurou promover numa 

relação de estreita proximidade com os munícipes, implementando medidas com o intuito de apoiar restaurantes, 

cafés, pastelarias, entre outros estabelecimentos de restauração e similares, a superar as restrições impostas à 

redução para 50% da lotação no interior destes espaços. Assim, foram definidas um conjunto de medidas, que 

incluem o alargamento e flexibilização das áreas previstas para a instalação de esplanadas, procurando impulsar 

um tecido económico altamente atingido pela crise, as quais revestem caráter excecional e provisório. 
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No período compreendido entre os meses de maio a novembro, foram registados 21 pedidos de ocupação de 

espaço público de carácter excecional, dos quais foram autorizados 12.  

Expediente 

No que se refere à área de Expediente, no período entre janeiro e novembro de 2020, foram efetuados 

movimentos de documentos por órgãos destinatários e enviada correspondência para o exterior. 

Distribuição de um total de 25339 documentos por órgãos destinatários 

janeiro a novembro de 2020 

 

 

ARQUIVO ADMINISTRATIVO 
No Arquivo Municipal, prosseguem as operações e procedimentos básicos no acervo documental, identificando 

valores e prazos de conservação. Elaboram-se pesquisas, avaliação, seleção, 

higienização, acondicionamento e armazenamento dos documentos, dando prioridade à 

documentação e organização do deposito da documentação administrativa definitiva.  

 De entre a documentação a que está a ser alvo de tratamento arquivístico de momento, 

constam inúmeros processos de obras publicas com datas extremas 1940-1989 (escolas, 

cemitérios, capelas, etc.) Estes procedimentos, passam por uma rigorosa avaliação, 

higienização, planificação e muitos deles pelo pequeno restauro, que após o seu 

tratamento, são acondicionados e armazenados.  

Processo de Higienização: a higienização é a remoção de toda a sujidade do documento feita folha a folha, 

utilizando máscara, luvas, trincha de pelo suave para a execução do processo da limpeza. Este, é um dos 

procedimentos mais significativos que há no processo de conservação de acervos. Além de remover poeiras, 

manchas de oxidação ou outros resíduos estranhos aos documentos, foram removidos objetos metálicos que de 

algum modo já danificaram o documento (grampos, clipes, etiquetas, fitas adesivas ou outros) utilizando para o 

efeito, o bisturi, pinças ou espátulas. 
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Processo de Planificação: por vezes torna-se necessário proceder à planificação de irregularidades ou 

deformações apresentadas nos documentos. Esta intervenção é procedida por uma ligeira humidificação a vapor 

e a passagem do ferro específico para documentos.  

Processo de Restauro: neste processo, foram feitas pequenas reparações em documentos a avulso que 

apresentavam danos e no qual foram reparados com o preenchimento de lacunas, utilizando papel japonês e 

tylose (cola especial). Foi ainda elaborado uma colagem em livros em mau estado de conservação tal como 

apresentado na imagem.    

Depois das operações de higienização, planificação e restauro, os 

documentos serão assim que possível acondicionados e armazenados. Estes 

procedimentos, são fundamentais para a conservação e preservação dos 

documentos e para a sua salvaguarda, deixando-os como legado às gerações 

vindouras.  

Na conservação da documentação, prestamos uma especial atenção às operações de acondicionamento com as 

embalagens utilizadas para proteção dos documentos. Quanto ao armazenamento, é colocado no deposito 

devidamente higienizado.  

 

 

ÁREA JURÍDICA 
Da atividade desenvolvida, pela área jurídica, no período em análise, no âmbito das suas competências na área 

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

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

submetidas à sua apreciação; 

 Análise e tratamento de exposições de diversos assuntos; 

 Atendimento ao público; 

 Tratamento e envio aos diversos interessados de legislação pertinente. 

 Encaminhamento do expediente para os diversos serviços da Divisão; 

 Prestação de apoio jurídico ao contencioso do Município; 

 Preparação e elaboração de ofícios de resposta a diversas entidades; 

 Prestação de elaboração de informações jurídicas; 

 Elaboração de informações de carência com vista à aquisição e reposição de material em stock. 

 Divulgação de legislação. 

Por outro lado, refere-se com alguma apreensão a dificuldade em dar sequência ao processo de acolhimento de 

novas competências, por falta de informação oficial para alteração da Estrutura Organizacional e elaboração do 

mapa de pessoal, bem como a eventual necessidade de alteração do Regulamento e Tabela de Taxas e ainda 

internamente devido à falta de recursos humanos na área jurídica, paralelamente acresce referir o “devir” 

legislativo e a necessidade premente de acompanhar e implementar internamente as alterações e a época de 

pandemia que atravessamos provoca nos serviços a “tempestade perfeita”. Ora se tudo isto não bastasse os 

serviços municipais tem a seu encargo a preparação do Siadap biénio 2021-2022 e o encerramento do biénio, 

em simultâneo a Divisão e respetiva equipa estão já trabalhar na organização do processo eleitoral para a eleição 

do Presidente da República, marcada para o dia 24 de Janeiro de 2021. 
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Importa ainda sublinhar, das tarefas realizadas pela área jurídica, o cumprimento do dever que impende sobre 

Município, previsto no artigo 100.º do RJUE de reportar ao MP os crimes de desobediência. Neste sentido foram 

preparados e envidos para o Ministério Público, neste período, dez processos. Este normativo determina que “O 

desrespeito dos atos administrativos que determinem qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística 

previstas no presente diploma constitui crime de desobediência, nos termos do artigo 348.º do Código Penal”. 

 

CONTENCIOSO 
Por outro lado, no âmbito do acompanhamento ao Contencioso, foi registada a abertura de 1 processo desde o 

início do ano. 

 

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

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

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

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

pagamento voluntário. 

No período em análise, destaca-se a seguinte informação: 
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Encontram-se em curso os seguintes processos de Contraordenação: 

 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL 
No âmbito da responsabilidade civil extracontratual recai a obrigação, sobre a entidade envolvida em atividade 

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

evidentemente), o dever de reparar os danos provocados aos particulares. 

No decorrer do presente ano, foram registados 20 novos processos, 12 dos quais já se encontram concluídos, em 

concreto, procedeu-se ao pagamento da respetiva indemnização. 

 Processo Administrativo n.º 2020/300.40.511/7 no valor de € 504,30; 

  Processo Administrativo n.º 2020/300.40.511/19 no valor de € 255,00; 

  Processo Administrativo n.º 2020/300.40.511/15 no valor de € 600,45; 

  Processo Administrativo n.º 2020/300.40.511/16 no valor de € 667,80; 

  Processo Administrativo n.º 2020/300.40.511/18 no valor de € 557,82; 

  Processo Administrativo n.º 2020/300.40.511/4 no valor de € 1352,26; 

  Processo Administrativo n.º 2020/300.40.511/3 no valor de € 271,63; 

  Processo Administrativo n.º 2020/300.40.511/2 no valor de € 490,01; 

  Processo Administrativo n.º 2019/300.40.511/13 no valor de € 60,21; 

  Processo Administrativo n.º 2020/300.40.511/8 no valor de € 323,79; 

  Processo Administrativo n.º 2020/300.40.511/10 no valor de € 107,28; 

  Processo Administrativo n.º 2019/710.10.001/29 no valor de € 553,50; 

 

REGISTO E NOTARIADO 
O registo predial destina-se essencialmente a dar publicidade à situação jurídica dos prédios, tendo em vista a 

segurança do comércio jurídico imobiliário. 

Por outras palavras, é através da informação disponibilizada pelo registo que poderá ficar a saber qual a 

composição de determinado prédio, a quem pertence e que tipo de encargos incidem.  

Foram estabelecidas disposições gerais e comuns aplicáveis aos bens imóveis dos domínios públicos do Estado, 

das Regiões Autónomas e das autarquias locais. Nesta sede, assume relevância a possibilidade de a aquisição 

do estatuto da dominialidade poder resultar de classificação legal e de afetação subsuntiva às utilidades públicas 

correspondentes. Por outro lado, prevê-se a circunstância de a perda do estatuto da dominialidade se poder 

verificar por desafetação das utilidades que justificavam a sujeição do imóvel a tal estatuto. O regime jurídico dos 

bens imóveis dos domínios públicos do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais é ainda recortado 
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pelos princípios da inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade e pela possibilidade de os bens em 

causa serem utilizados, pela Administração, através de reservas e mutações dominiais e de cedências de 

utilização e, pelos particulares, designadamente através de concessões de exploração, ao abrigo do DL n.º 

280/2007, de 07 de Agosto. 

Nesta conformidade, encontra-se em curso a regularização de 2 prédios rústicos, propriedade do Município, 1 sito 

na freguesia de Mira e outro sito na freguesia do Seixo, Concelho de Mira. Para o efeito, foi consultada a matriz 

predial da freguesia de Mira, que vigorou até 1995 e requisitadas certidões negativas às conservatórias 

competentes, posteriormente, será promovido o registo na Conservatória do Registo Predial.  

Os serviços jurídicos estão ainda a concluir o processo de aquisição e acertos de área de terrenos, determinada 

pela beneficiação da estrada do Ramalheiro, assim este serviço é responsável pela preparação de escrituras de 

compra e venda, pelo registo de bens imóveis na Conservatória do Registo Predial e Autoridade Tributária, pelas 

expropriações e ainda a emissão de certidões no âmbito do exercício do direito de preferência sobre determinados 

bens imóveis. 

INFORMAÇÕES DE CARÊNCIA – PEDIDO INTERNO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS 
O órgão executivo aprova e mantém em funcionamento o sistema de controlo interno adequado às atividades da 

Divisão Administrativa e Financeira, assegurando o seu desenvolvimento e avaliação permanente. De modo a 

fazer face às necessidades dos serviços, foram apresentados, pela Divisão Administrativa e Financeira, 101 

pedidos internos. 

PROCESSOS JUDICIAIS 
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Relatório das atividades desenvolvidas pela da subunidade orgânica de gestão de recursos humanos – de 12 de 

setembro a 25 de novembro de 2020 

 
 Atendimento de trabalhadores 

 Arquivo de documentação nos respetivos processos; 

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

no SGP; 

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

para a Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, Sindicatos, ADSE, Seguros; 
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 Processamento de Vencimentos, impressão de diversas listagens e emissão de 622 Recibos de 

vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores (209 recibos em setembro+ 210 recibos em 

outubro + 203 recibos em novembro); 

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

My Doc - 866 documentos registados e movimentados para outros serviços. Não estão contabilizadas 

todas as informações que foram feitas nos próprios registos.  

 Processamento mensal de comparticipações da ADSE, total 145 recibos (62 recibos em setembro + 41 

recibos em outubro + 42 recibos em novembro). 

 

 

SGP: 

 Inserção comprovativo de matrícula/prova anual de rendimentos, atualização de dados de beneficiário na 

aplicação SGP (15) 

 Inserção de ausências por isolamento profilático (5)  

 

INFORMAÇÕES: 

 Elaboração de informações estatuto trabalhador estudante (2) 

 Elaboração de informação sobre custo de comparticipações da ADSE (3) 

 Elaboração de informações sobre acumulação de funções (3) 

 

DECLARAÇÕES: 

 Declarações para as AAAF/CAF - (8)  

 Declaração sobre comparticipações da ADSE (1)  

 Declaração de vínculo (2)  

 Declaração de exercício de funções/posto de trabalho (1) 

 Declarações no âmbito da Resolução Conselho Ministros nº 89-A/2020 de 26/10 – deslocação entre 

concelhos (23)  

 Declarações no âmbito da Resolução Conselho Ministros nº 92-A/2020 de 2/11 – Estado calamidade 

Medidas especiais (4)  

 Declarações de isolamento profilático (5) enviadas através da Segurança Social Direta  

 
ADSE: 

 Pedido de Submissão a Junta Médica da ADSE (2)  

 Inscrição na ADSE direta de descendente de trabalhador (2)  

 Inscrição extraordinária na ADSE de Beneficiários Titulares (2)  

 Inserção de comprovantes de matrícula na ADSE direta para renovação de direitos de descendentes 

acompanhados de declaração de autorização para consulta na Seg. Social (15) 

 Envio de documentação para renovação de direitos de beneficiários familiares (cônjuge) -(1)  

 Envio de Pedido de Renuncia da ADSE de trabalhador via ADSE Direta- Atendimento on line (1)  
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 Recebidos 32 cartões da ADSE, efetuada a respetiva alteração de dados na aplicação de pessoal, entrega 

aos trabalhadores e arquivo no processo individual  

 

 

AVISOS / DESPACHOS: 

 Elaboração de Aviso e envio para publicação no sítio do município de celebração CTFP (1) 

 Elaboração de despacho de nomeação em comissão de serviço por 90 dias dos Chefes de Unidade da UTE 

- Unidade de Turismo e Eventos e UDJ – Unidade de Desporto e Juventude (2) 

 Elaboração de Avisos e envio para o DR da nomeação em comissão de serviço dos Chefes de Unidade da 

UTE- Unidade de Turismo e Eventos e UDJ – Unidade de Desporto e Juventude (2)  

 Elaboração de Aviso para publicação no DR de celebração de acordos de cedência de interesse publico de 

vários trabalhadores para a ABMG, SA (1) 

 

CGA: 

 Pedido de Aposentação via CGA Direta e envio de documentação adicional 

 Fornecimento de elementos relativos a ex trabalhador do Município no período compreendido entre 1989 

e 1995 para contagem de tempo – regulamentos das comunidades Europeias de coordenação das 

legislações da Segurança Social e elaboração de tabela com dados a fornecer à para a Caixa Geral de 

Aposentações (2) 

 

ACIDENTE DE SERVIÇO: 

 Processo administrativo de acidente de serviço de trabalhador e inserção na tabela (2) e atualização de 

dados na tabela. 

 
Mobilidade interna para outro órgão/Município de Cantanhede 

 
 Organização de processo administrativo e elaboração de guia de vencimento de trabalhador e ofício para 

Município CNT (1)  

 

Procedimento de mobilidade interna entre órgãos ou serviços para ocupação de 1 posto de trabalho de tec sup 

– Direito com candidato com relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado 

 Elaboração de aviso para publicação no site da revogação de procedimento, nos termos do nº1 do art.º 

165º do Código do Procedimento administrativo (1) 

 

Procedimento de mobilidade interna entre órgãos ou serviços para ocupação de 1 posto de trabalho de tec sup 

– Engenharia civil  

 Elaboração de despacho de procedimento (1) 
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 Elaboração de Aviso Extrato (1) 

 Elaboração de Aviso integral para publicação na BEP (1) 

 Disponibilização de aviso na BEP (1) 

 Preparação e verificação de candidaturas (2) 

 

Procedimento de consolidação da mobilidade interna entre órgãos ou serviços na categoria de Assistente 

operacional na área de atividade de Auxiliar de ação educativa 

 Elaboração de ofício e email e envio para o município de origem da trabalhadora para anuência da intenção 

de consolidação da mobilidade (2) 

 Elaboração de despacho de consolidação de mobilidade (1) 

 Elaboração de Proposta de ratificação para R.C (1)  

 Elaboração de Contrato de trabalho em Funções Publicas por tempo indeterminado – Consolidação de 

Mobilidade (1) 

 Elaboração de ofício a solicitar Processo individual da trabalhadora ao Município de origem (1) 

 

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

determinado, na modalidade de CTFP – termo resolutivo certo - Direito 

 
 Disponibilização da ata nº 3 apreciação de alegações no site do município  

 Elaboração de notificações– apreciação alegações (4) 

 Elaboração da ata n.º 4 com a aplicação do 1º método de seleção avaliação curricular 

 Elaboração de notificações para EPS – (11) 

 

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

determinado, na modalidade de CTFP – termo resolutivo certo de vários postos de trabalho 

Ref.ª A 

 Assistente Técnico – UCPA - Elaboração de 44 notificações no âmbito de audiência dos interessados 

(excluídos após AC e EPS e aprovados na EPS); Elaboração de despacho de homologação (1); Elaboração 

de Lista de classificação homologada (1) ; Elaboração de 44 notificações de homologação; Elaboração 

de Aviso  de homologação para DR (1)Elaboração notificação para negociação remuneratória (1); 

Elaboração de Acordo remuneratório (1); Elaboração de informação sobre Período experimental (1),   

 Elaboração CTFP – termo resolutivo certo (1), Elaboração informação sobre Manual de acolhimento (1) 

 Disponibilização das atas no site do município 

Ref.ª B 

 Assistente operacional /Pedreiro - Elaboração de notificações âmbito da apreciação direito de participação 

dos interessados após AC (2); Elaboração de ata de proposta cessação de procedimento nos termos do 

art.º 30 da Portaria 125-A/2019 de 30 de abril (1); Elaboração de Aviso de cessação de procedimento 

para  publicitação no sitio do município (1) 

 Disponibilização da ata no site do município 
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Refª C  

 Assistente operacional - Aux. Serv. Gerais – Secção de Educação Ensino e Ação social – DECD - Elaboração 

de notificação no âmbito de apreciação de do exercício do direito de participação dos interessados (1) 

+ Notificações para realização de EPS (39); Notificação no âmbito da apreciação direito de participação 

dos interessados após AC (1) 

 Disponibilização das atas no site do município 

Refª D 

 Assistente operacional - Aux. Serv. Gerais – UDJ - Elaboração de 11 notificações para realização entrevista 

profissional de seleção; Elaboração de 27 notificações no âmbito de audiência dos interessados 

(excluídos após AC e EPS e aprovados na EPS) 

 Disponibilização das atas no site do município 

Refª E 

 Assistente operacional - Aux. Serv. Gerais – UTE - Elaboração de 49 notificações no âmbito de audiência 

dos interessados (excluídos após AC e EPS e aprovados na EPS); Elaboração de despacho de 

homologação (1); Elaboração de Lista de classificação homologada (1); Elaboração de 49 notificações 

de homologação; Elaboração de Aviso  de homologação para DR (1) Elaboração notificações para 

negociação remuneratória (6); Elaboração de Acordos remuneratórios (6) Elaboração de informação 

sobre Período experimental (6), Elaboração CTFP – termo resolutivo certo (6), Elaboração informação 

sobre Manual de acolhimento(6) 

 Disponibilização das atas no site do município 

Refª F 

 Assistente operacional – Guarda noturno – UTE - Elaboração de 4 notificações para realização de 

Entrevista Profissional de seleção (EPS); Elaboração de 5 notificações no âmbito de audiência dos 

interessados (excluídos após AC e EPS e aprovados na EPS) ; Elaboração de despacho de homologação 

(1); Elaboração de Lista de classificação homologada (1); Elaboração de Aviso  de homologação para DR 

(1)Elaboração de notificações de homologação (5); Elaboração notificações para negociação 

remuneratória (1); Elaboração de Acordo remuneratório (1), Elaboração de informação sobre Período 

experimental (1),  Elaboração de CTFP – termo resolutivo certo (1) , Elaboração informação sobre Manual 

de acolhimento(1) 

 Disponibilização das atas no site do município 

 

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

determinado, na modalidade de CTFP – termo resolutivo certo de Fiscal  

 Disponibilização das atas no site do município  

 Elaboração de notificações de admissão e exclusão (11) 

 Elaboração de notificação para realização de EPS (1); 

 

Procedimento de mobilidade interna entre órgãos ou serviços para ocupação de 1 posto de trabalho de tec sup 

– Terapia da Fala 
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 Elaboração de despacho de procedimento (1) 

 Elaboração de Aviso de abertura (1) 

 Carregamento na Plataforma SIGRHE 

 Elaboração de Aviso Extrato (1) 

 Elaboração de Aviso integral para publicação na BEP (1) 

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

determinado, na modalidade de CTFP – termo resolutivo certo – Assistente operacional (Auxiliar serviços gerais) 

 Elaboração de ata de avaliação de período experimental (1) 

 Despacho de homologação de avaliação da conclusão com sucesso de período experimental (1) 

 Elaboração de Aviso da conclusão de período experimental com sucesso (1) 

 Disponibilização no site do município (1) 

 

OUTROS 

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

(SIOE – Sistema de Informação da organização do estado) através do SIIAL relativo ao 3º trimestre de 

2020 (1) 

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

pessoal não docente relativo ao 3º trimestre de 2020 (1) 

 Fornecimento à Contabilidade de custos de setembro para reporte de à DGAL - Despesas c/ pessoal no 

âmbito do COVID – 6 recibos de vencimento 

MAPA PESSOAL 2021 

 
 Elaboração de Mapa de Pessoal 2021 elaboração dos respetivos anexos (I e II) com descrição das 

Atribuições / competências/ atividades das Unidades orgânicas e Descrição funcional dos 

cargos/carreiras/categorias (Descrição de Funções I e Descrições de Funções II) 

 Descritivo de modificações  

 

 

SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO 
 

O presente relatório síntese, que tem por período de análise os dados apurados no final de Outubro de 2020, 

pretende avaliar, de modo sucinto, a evolução da execução do Orçamento da Receita / Despesa e das Grandes 

Opções do Plano (GOP) utilizando a metodologia comparativa para o período homólogo do ano anterior (2019).  

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 2020 quanto à: 

• Execução Global do Orçamento; 
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• Execução Orçamental da Receita; 

• Execução Orçamental da Despesa; 

• Execução Orçamental das Grandes Opções do Plano; 

• Evolução do Endividamento; 

 

ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL 

O primeiro quadro apresenta o comportamento da Receita Total Cobrada e da Despesa Total Paga pelo Município 

de Mira até ao final de Outubro de 2020, fazendo uma análise comparativa do desempenho alcançado com o 

sucedido nos anos de 2017 a 2020.  

 

Figura 1- Indicadores Orçamentais 

Da análise dos dados constantes do quadro podemos constatar que, no final do Mês de Outubro de 2020, o 

Município conseguiu atingir um volume de receita cobrada de 10.617.778,27€ e que, no mesmo período, 

conseguiu pagar um volume de despesa de 10.257.151,39€. 

Se compararmos com o desempenho alcançado nos anos anteriores constatamos que há um crescimento, quer 

no montante da receita cobrada (+519.210,19€), quer no volume da despesa paga (+545.085,78€). 
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Figura 2 - Evolução da Receita Cobrada Vs Despesa Paga 

 
Se, para além do indicador supra referido, efetuarmos uma análise da receita liquidada (“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 2020, o Município de Mira gerou 

um superavit de 215.610,43€ entre a receita liquidada referente ao exercício em curso e a despesa emitida em 

2020. 

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

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

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

despesa.  

Neste contexto importará analisar o volume de despesa que o Município já assumiu realizar (compromissos) e 

que ainda se encontra por pagar. 

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

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

orçamento inicialmente aprovado. 
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Relativamente à análise dos compromissos por pagar importará relembrar que, seguindo as melhores práticas 

nesta matéria (da Lei 8/2012, de 12 de Fevereiro - Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), o Município 

de Mira efetua o registo dos compromissos relativos às despesas certas e permanentes (Ex: Despesas com os 

contratos de Prestação de Serviços, Serviço de Dívida) pela estimativa do seu valor global no início do ano. 

Importa ainda salientar que, neste momento, o Município de Mira está a executar um significativo conjunto de 

projetos aprovados no âmbito do atual quadro comunitário de apoio – Portugal 2020, pelo que foi necessário 

aumentar significativamente o volume dos compromissos assumidos ao nível da despesa de investimento pois 

só dessa forma será possível concluir os referidos projetos dentro dos prazos definidos pelas autoridades de 

gestão. 

Deste modo, se analisarmos os compromissos assumidos até ao final de Outubro de 2020 e que se encontram 

por pagar (6.125.885,10€), podemos constatar que 3.177.243,67€ dizem respeito à Aquisição de Bens de 

Capital, isto é, correspondem à execução de um conjunto de Investimentos estruturante para o Município de Mira, 

como sejam a Expansão da Área de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial – Polo I e o Plano de Reparação, 

Manutenção e Pavimentação de arruamentos e ciclovias do Município de Mira -2020. I 

Importa salientar que, em igual período de 2019, o valor dos compromissos por pagar referente a esta tipologia 

de despesa era apenas de 1.487.581,42€, ou seja, o aumento no valor dos compromissos por pagar resulta, em 

grande parte, do acréscimo verificado no volume de investimento efetuado pelo Município de Mira. 

De referir ainda que, em face da necessidade de atualização dos cronogramas físicos e financeiros de alguns dos 

projetos co-financiamento do âmbito do P2020, será expectável que, até ao final do ano, alguns dos 

compromissos que inicialmente se previa fossem executados na sua totalidade até ao final de 2020, sejam 

reprogramados para 2021. 

  

 

Figura 4- Compromissos Por Pagar 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

Conforme se poderá verificar pela análise da figura n.º 5, no final de Outubro de 2020, a Taxa de Execução da 

receita atingiu os 55,23%, que se traduziram na cobrança de 10.617.778,27 dos quais 4.358.709,00€ 
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correspondem a “Transferências Correntes” (FEF, FSM, IRS) e 1.686.641,10€ dizem respeito aos “Impostos 

Diretos” (IMI, IMT, IUC).  

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

 
Como se pode constatar pela análise do quadro, em termos absolutos, o valor cobrado/executado em 2020 é 

superior ao verificado em igual período de 2019 (+519.210,19€).  

Importa constatar que, comparativamente com os exercícios económicos dos anos anteriores, o valor do 

orçamento de 2020 é substancialmente maior, situação que se justifica pelo necessidade de dar cobertura 

orçamental às diversas comparticipações que irão ser recebidas de projetos aprovados no âmbito do Portugal 

2020, bem como receita que será recebida pelo Município através do empréstimo de médio e longo prazo 

contratado no decurso de 2019, razão pela qual, apesar de ter aumentado o valor cobrado, a taxa de execução 

do orçamento ser inferior ao registado em igual período de 2019. 

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

receita apurada no final do mês de Maio. 

 

Figura 6 - Taxa de Execução da Receita No Final de outubro (2017-2020) 

Através da análise da figura 7 podemos verificar o comportamento que, no final de Outubro de 2020, as diversas 

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

Será importante destacar as taxas de execução verificadas nas rubricas Transferências Correntes (78,55%), 

Taxas, multas e outras penalidades (77,84%) e Impostos Diretos (74,51%).  



 

Página | 23 

 

Figura 7 - Execução da Receita Total Cobrada Líquida até Final de outubro 2020 

Receita Corrente 

No final de Outubro de 2020, a percentagem de realização das receitas correntes situava-se nos 67,36% 

correspondendo a um volume de cobrança de receita de 7.913.244,53€ (Figura n.º 8). 

 

 

Figura 8 - Execução da Receita Corrente - Final outubro 2020 

A figura n.º 9 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de Outubro de 2020, isto é, representa o peso 

relativo que cada rubrica tem no total da receita corrente cobrada pelo Município de Mira. 
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Figura 9 - Estrutura das Receitas Correntes 

A análise da figura n.º 10 permite-nos concluir que, no final de Outubro de 2020, a receita corrente cobrada pelo 

município de Mira registava uma quebra de 107.919,23€ (-1,35%) face a igual período de 2019. Para este 

resultado em muito contribui a quebra verificada verificado nos Impostos Diretos (-83.415,06€), nomeadamente, 

na cobrança de IMT (-68.755,40€), bem como nas Taxas, Multas e Outras Penalidades (-222.562,90€). 

Relativamente a esta última componente, importa lembrar que no decurso do presente exercício económico o 

Município de Mira deixou de ser responsável pela cobrança da receita de água e saneamento, pelo que seria 

expectável a diminuição da referida receita.  

A quebra apurada na receita cobrada com o Imposto Municipal Sobre Transação de Imóveis - IMT poderá ser um 

primeiro sinal da crise económica resultante da pandemia COVID-19. 

 

Figura 10 - Evolução da Receita Corrente até final de outubro 2017-2020 
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Em sentido inverso, importa assinalar o aumento verificado no montante cobrado a título de Transferências 

Correntes (+392.836,03€) e na Venda de Bens e Serviços Correntes (+44.350,21€). 

A figura n.º 11 permite-nos analisar o comportamento da receita corrente registada no final de Outubro, no período 

compreendido entre 2017 e 2020. 

 

 

Figura 11 - Evolução das Receitas Correntes - outubro 2017-2020 

Receita de Capital 

Tal como se poderá constatar pela análise da figura n.º 12, no final de Outubro de 2020, a execução da receita 

de capital tinha atingido um valor de 1.920.368,36€, correspondendo a uma taxa de execução de 28,69%. 

 

Figura 82- Execução Orçamental da Receita de Capital 

A figura n.º 13 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de outubro de 2020 
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Figura 13-Estrutura das Receitas de Capital - 2020 

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

período compreendido entre 2017 e 2020. 

 

Figura 14- Evolução da Receita de Capital (2017-2020) 

Da análise do quadro podemos constatar que, comparativamente a igual período de 2019, no final de Outubro 

deste ano, as receitas de capital diminuíram 1,03%. 

Esta quebra nas receitas de capital ficou a dever-se à diminuição verificada na Venda de bens de Investimento e 

nas Transferências relativas aos projetos co-financiados no âmbito do P2020. Tendo em conta o volume de 

projetos aprovados no atual quadro comunitário de apoio e que se encontram neste momento em execução, será 

expectável que nos próximos meses de 2020 e durante o exercício económico de 2021 esta rubrica da receita 

venha a crescer de forma exponencial. 
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Figura 15- Evolução das Receitas de Capital – outubro (2017-2020) 

 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

Conforme se poderá verificar pela análise da figura n.º 16, no final de Outubro de 2020, a taxa de execução do 

orçamento da despesa cifrava-se nos 53,35%, a que correspondeu um volume de pagamentos efetuados de 

10.257.151,39 €.  

Trata-se da taxa de execução inferior à registada em igual período de 2019, no entanto, será importante sublinhar 

que, tendo em conta o significativo aumento do valor do orçamento de 2020 (+20%), à taxa de execução apurada 

em 2020 correspondeu um significativo aumento do volume da despesa paga (+545.085,78€). 

 
Figura 16- Evolução da Despesa Total Paga – outubro (2017-2020) 

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

do mês de outubro. 



 

Página | 28 

 
Figura 17- Evolução da Taxa de Execução da Despesa - outubro (2017-2020) 

Pela análise da figura n.º 18 podemos constatar que, em termos comparativos, no final de Outubro de 2020 

registava-se um maior volume de despesa cabimentada (+3.825.953,39€) e, simultaneamente, um maior volume 

de despesa comprometida (+3.286.052,23€).  

Tal como referimos anteriormente, os valores apurados em Outubro de 2020 são influenciados por dois fatores 

perfeitamente identificáveis, a opção por logo no início do ano, proceder ao cabimento, e respetivo compromisso, 

de um conjunto de despesas que, anteriormente, eram comprometidas, mês a mês, como é o caso das despesas 

com o pessoal e a despesa previsível de amortização de empréstimos e também pelo facto de se terem 

comprometido um conjunto de contratos de empreitada que dizem respeito a projetos de investimento co-

financiados no âmbito do atual quadro comunitário de apoio e que terão a sua execução física e financeira ao 

longo do ano de 2020 e primeiro semestre de 2021. A título de exemplo poderemos referir que, 

comparativamente com o ano anterior, em Aquisição de Bens de Capital (Investimento) há mais 2.062.758,24€ 

de Compromissos Assumidos. 
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Figura 18- Evolução da Despesa outubro 2019 vs outubro 2020 

 

Alterações 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 vinte e oito alterações e duas revisões orçamentais efetuadas até ao final do mês 

deOutubro de 2020: 

 

Figura 19 - Alterações e Revisões Orçamentais Por Económica – outubro  2020 
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Despesa Corrente 

No final do mês de Outubro de 2020, a taxa de execução da despesa corrente situou-se nos 64,98%, a que 

correspondeu um volume de despesa paga de cerca de 8.111.828,65€ que, quase na sua totalidade (91,21%), 

diz respeito à Aquisição de Bens e Serviços (4.132.160,55€) e às Despesas com o Pessoal (3.266.818,67€). 

 

 

Figura 20- Execução da Despesa Corrente – outubro 2020 

 

Na figura n.º 21 podemos fazer uma análise da evolução da despesa corrente paga até ao final do mês de Outubro, 

no período compreendido entre 2017 e 2020. 

 

Figura 91- Evolução da Despesa Corrente – outubro 2020 

 

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

Outubro de 2020, a Aquisição de Bens e Serviços é a rubrica que maior peso tem no total (50,94%), seguido das 

Despesas com o Pessoal com 40,27%. 
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Figura 22- Estrutura das Despesas Correntes 

 
 

Despesa de Capital 

 
Como poderá ser constatado pela leitura da figura n.º 23, no final de Outubro de 2020, atingiu-se uma taxa de 

execução da despesa de capital de 31,82%, a que correspondeu um valor pago de 2.145.322,74€.  

Será importante salientar que grande parte deste valor (89,31%) diz respeito à aquisição de bens de capital e que 

este representou cerca de 18,68% do total da despesa paga pelo Município de Mira até ao final de Outubro de 

2020. 

 

Figura 23- Execução da Despesa de Capital – outubro 2020 

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

no período compreendido entre 2017 e 2020. 
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Figura 104- Evolução da Despesa de Capital Paga – outubro 2017/2020 

 

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”. 

 

Figura 115- Compromissos Por Pagar (2017-2020) 

Conforme se poderá verificar pela análise da figura n.º 25, no final de Outubro de 2020, o valor dos compromissos 

por pagar do Município apresentavam um valor superior ao verificado em igual período de 2019 mas plenamente 

justificado pelos motivos anteriormente explanados no presente relatório.  
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Em primeiro lugar importa relembrar que o Orçamento de 2020 é superior ao aprovado para o ano de 2019, isto 

é, em termos homólogos, as dotações orçamentais são superiores em 3,2 milhões de euros, o que levaria a que 

fosse perfeitamente expectável que a própria execução viesse a ser superior, ou seja, que ao longo do ano se 

efetuasse um maior volume de cabimentos e compromissos. 

No entanto, será extremamente importante ressalvar que o acréscimo verificado no volume de compromissos por 

pagar se fica a dever ao aumento do ritmo de execução do PPI do Município de Mira (despesa de capital), isto é, 

como já referimos no relatório anterior, neste momento o Município encontra-se a executar um conjunto alargado 

de investimentos, na sua maioria aprovados no âmbito do atual quadro comunitário de apoio, que irão melhorar 

as condições de vida e trabalho dos Munícipes de Mira. 

A título de exemplo poderemos referir que, dos compromissos por pagar registados no final do mês de Outubro 

de 2020, 2,8 Milhões de euros dizem respeito aos seguintes projetos: 

 3 320 2018/50-2 – Expansão da Área de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial – Polo I 

(853.980,87€); 

 2 242 2019/43 – Reparação, Manutenção e pavimentação de arruamentos e ciclovias no Concelho de 

Mira (576.312,28€); 

 2 242 2018/14-1 – Reabilitação e Reconversão de Estrutura Abandonada – Mercado (576.004,26€); 

 3 341 2019/39-2 – Empreitada de Reabilitação e Modernização do Mercado (353.981,70€); 

 2 242 2016/17-6 – Requalificação do Largo Dr, Manuel Estrela – 2.º Fase (157.706,45€); 

 2 242 2016/17-10– Intervenções em arruamentos e vias municipais (115.206,18€); 

 3 342 2018/40-2 – Requalificação dos Viveiros Piscícolas (92.176,55€); 

 2 246 2020/20 – Centro de Recolha Oficial de Animais (65.418,25€). 

Em suma, os projetos supra identificados, per si, são responsáveis pelo acréscimo, em termos homólogos 

(+2.740.966,45€)., verificado no valor dos compromissos por pagar registados no final de Outubro.  

 

 
 

ENDIVIDAMENTO 

Capital em Divida de Empréstimos 

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

desde o mês de Outubro de 2019 até Outubro de 2020. 

 

Figura 26- Capital em Dívida de Empréstimos 
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Figura 27- Capital em Dívida de Empréstimos 

O aumento verificado no capital em dívida de empréstimos resulta da utilização do empréstimo de médio e longo 

prazo contratado junto do BPI para financiamento do plano de investimentos de 2019-2020, bem como dos 

empréstimos contraídos junto do Banco Europeu de Investimento (BEI) para financiamento da contrapartida 

nacional de alguns projetos aprovados no âmbito do quadro comunitário de apoio – Portugal 2020. 

 

Divida a Terceiros  

Em primeiro lugar importará lembrar que no dia 1 de Janeiro de 2020 entrou em vigor um novo normativo 

contabilístico (SNC-AP), o qual veio substituir o POCAL, e que introduz algumas alterações, nomeadamente, ao 

nível do Plano de Contas e nomenclatura da contabilidade das Autarquias Locais.  

Assim, na análise sobre a evolução da Dívida a Terceiros, isto é, no desdobramento das suas diversas 

componentes, iremos passar a adotar a nova nomenclatura definida pelo SNC-AP, deixando portanto de 

apresentar os dados de acordo com o que era preconizado pelo POCAL. 

Nesta sequência, no que diz respeito aos valores referentes a 2019, apresentaremos de acordo com o POCAL 

(Figura 28), sendo que os valores relativos a 2020 são já disponibilizados no estrito cumprimento das normas 

preconizadas pelo SNC-AP (Figura 29) 

 

Figura 2812- Outras Dívidas a Terceiros a 30.10.2019 
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Figura 2913- Outras Dívidas a Terceiros a 31.10.2020 

Se analisarmos os dados constantes das figuras 28 e 29, constatamos que, comparativamente com igual período 

de 2019, a dívida de curto prazo regista uma redução de 460.741,97€, o que vem atestar o que afirmamos ao 

longo dos últimos relatórios de acompanhamento, isto é, que quando a administração central aumentasse o 

ritmo de pagamento da despesa que o Município efetuou no âmbito da reposição das infraestruturas públicas 

danificadas nos incêndios de Outubro de 2017, bem como com alguns projetos co-financiados no âmbito do 

Portugal 2020, naturalmente o valor da dívida, dos pagamentos em atraso e o próprio prazo médio de 

pagamentos iriam reduzir-se de forma substancial. 

Esta redução bastante expressiva é demonstrativa da boa gestão financeira que está a ser feita dos recursos 

públicos, isto é, o Município de Mira está a conseguir aumentar o seu ritmo de realização de investimento, sem 

no entanto colocar em causa a sua tesouraria. 

Pagamentos em Atraso 

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

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

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

especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes.” 

Assim, através da imagem n.º 30, podemos avaliar a evolução do valor dos pagamentos em atraso ao longo do 

ano no período compreendido entre Janeiro de 2017 e Outubro de 2020: 

 

Figura 30 - Evolução dos Pagamentos em Atraso (2017-2020) 
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Da análise dos dados constantes do quadro podemos concluir que, no final de Outubro de 2020, o Município de 

Mira não registava qualquer pagamento em atraso, o que terá de se considerar um excelente indicador da boa 

“saúde” financeira do Município e, por esse motivo, uma clara demonstração de que as decisões ponderadas 

que têm sido tomadas pelo atual Executivo têm permitido aumentar significativamente o investimento público 

sem contudo colocar em causa a sustentabilidade futura do Município. 

 

ESPAÇO CIDADÃO 
Serviços efetuados no espaço cidadão no período de 10 de setembro a 23 de novembro de 2020 
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 

SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 EDP: 

o Pedidos de reparação de anomalias na iluminação pública na plataforma da EDP 

o Preenchimento de pedidos na página da EDPdistribuiçao para novas ligações /ramais 

 

 Pedidos internos de material e/ou serviços a adquirir; 

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

candidaturas;  

 Informações / Propostas para reunião de câmara; 

  Execução de peças processuais para abertura de concursos; 

 Atendimento a munícipes; 

 Tratamento: ofícios/resposta, encaminhamento e arquivo do expediente na aplicação My Doc 

 

Empreitadas: 

 Empreitada de Iluminação da Rotunda do Matadouro; 

 Empreitada de Reabilitação de caixilharias e gradeamentos exteriores do Edifício da Câmara Municipal de 

Mira; 

 Empreitada de Arranjo urbanístico do Parque Varandas de São Bento; 

 Empreitada de Reforço de Estrutura da Ponte Poço da Cruz; 

 

Desenho:  

 Imagens 3D CRO; 

 Orçamento de estradas a pavimentar; 

 Medição área de águas pluviais no concelho; 

 Assuntos relativos às casas reconstruídas após o incêndio; 

 Reuniões bandeira verde 

 Projeto rotunda e pintura Rua Francisco Bingre; 

 Impressão de plantas do parque de campismo municipal; 

 Medições cobertura da escola de Cabeças Verdes; 

 Alterações do Bairro do Areeiro; 

 Projeto de marcas rodoviária Estrada da barra, Variante Norte e Variante centro; 

 Projeto de reconversão do troço saneamento Z.I. polo I; 

 Alteração da planta de segurança e evacuação do Columbódromo;  

 Desenho de divisórias acrílicas para zonas de duches no pavilhão e piscina municipal; 

 Mapa de trabalhos das pavimentações de várias estradas do concelho; 

 Impressão e organização de processos; 
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Águas e saneamento:  

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

 Desobstrução de coletores com meios próprios do Município; 

 Vazamento de fossas na área do Concelho; 

 Manutenção de poços de saneamento; 

Engenharia:  

 Projeto de Arranjos exteriores do Mercado de Mira; 

 Projeto de execução de Sinalização de Marcas rodoviárias do Largo de Portomar; 

 Projeto de execução de Sinalização de coletor de Saneamento nas ruas Maia Alcoforado, Rua das Cavadas, 

Rua do Falhamim; 

 Projeto de reperfilamento de valetas na rua do Ramalheiro; 

 Fiscalização da Empreitada Ampliação das Infraestruturas ZI Polo I; 

 Acompanhamento de diversas empreitadas; 

 

Fiscalização: 

 Reconversão de estrutura abandonada – Mercado de Mira; 

 Intervenção em arruamentos e vias municipais; 

 CRO-Centro recolha oficial de animais; 

 Reparação manutenção e pavimentação arruamentos ciclovias concelho de mira 

 Mercado Praia de Mira; 

 Ampliação/remodelação infraestruturas Zona Industrial – Polo I 

 Viveiros; 

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

 

Calceteiros 

 Execução de passeios em calçada miúda e pavês nas traseiras dos Correios; 

 Execução de rotundas em pavês junto ao club Domus Nostra; 

 Execução de passeios de calçada frente à GNR; 

 Aplicação de pavês na entrada pátio GNR; 

 Reparação de calçada miúda e graúda em vários lugares do concelho; 

Serralheiro 

 Reparação de grades da Proteção Civil; 

 Execução de vários trabalhos de cargas e descargas com a máquina bobecat; 

 Reparação de taipas da Mercedes; 

 Execução de cabine para resguardo da entrada da escola Secundária de Mira; 

 Reparação de portão de ferro da Incubadora; 

 Reparação de destroçadores da junta freguesia de Mira; 

 Execução de mastros para bandeiras; 

 Transportes de materiais para calceteiros e outros serviços; 
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Pedreiro: 

 Reparação de telhado do edifício onde estava a Amargue Casal; 

 Execução de silos para recolhas de residios no armazém; 

 Colocação de pinos de trânsito perto capela da Praia; 

 Pinturas e colocação de sinais parque estacionamentos para cadeiras de rodas; 

 Reparação de varias caixas de esgoto para serviço de aguas; 

 Desmontar barragem da lagoa junto aos moinhos; 

 Assentar lancis para demarcar estacionamentos frente GNR; 

 Reparação de parede e pintura da entrada para gabinete Presidente; 

 Retirar mastros de bandeiras e reparar negativos Praia; 

 Reparação de grelhas de pluviais na Barra de Mira; 

 Reparação de tampas de caixas águas pluviais no Arneiro; 

 Retirar estrados e chuveiros da Praia; 

 Reparação de rede do Ala Arriba; 

 Reparação de grelhas nas Cavadas; 

 Colocação de mesas na Lagoa perto sítio do cartaxo; 

 Limpeza de caleiras telhado do edifício da CMM; 

 Execução de vigas de murete a volta do deposito da Agua Carromeu; 

 Colocação de vedação com estacas e corda a volta do Largo da Feira de Portomar 

 Execução de pluviais e colocação de grelhas no Casal S. Tomé perto barragem; 

 Colocação de mesas no Cabeço; 

 Reparação de muros de acesso escadas pavilhão; 

 Conclusão de muros de vedação do deposito água Carromeu; 

 Colocação de tubos e grelhas para pluviais campo futebol Casal; 

 Reparação de caleiras do edifício da Câmara; 

 Retirar camaras frigorificas do mercado da Praia; 

 Reparação de tubos e caixas de agua da barrinha Praia 

Asfalto: 

 Percorrendo todo o Concelho tapando buracos com massa asfáltica 

 Ajuda em outros serviços e alguns transportes 

Carpinteiro: 

 Reparação de mesas parque merendas Praia; 

 Reparação porta WC e janela na Incubadora; 

 Reparação barco da rotunda Praia; 

 Aplicação de quadros nas escolas Carapelhos e Cabeças Verdes; 

 Reparação estores no 2º ciclo de Mira; 

 Execução de balcão de controlo de entrada e colocação de quadro interativo e projetor na escola 

secundaria de Mira;  

 Transporte de palheiro da Barra para armazém; 

 Desmontar as bandeiras azulitas; 

 Calçar palheiros no Armazém; 

 Montagem de doseadores nos WC 2ºciclo; 
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 Retirar outdoor palco da barrinha; 

 Desmontar passadiço bairro norte e vedar entrada praia; 

 Reparação de corrimão e ponte vala das lavadeiras; 

 Reparação de portas, janelas estores e montar divisória centro de Saúde Mira;  

 Reparação de portas WC junto a praia; 

 Montagem de mola de porta e execução de janela - escada aceso gabinete Presidente; 

 Desmontagem de vitral da Biblioteca de Mira; 

 Reparação de porta do centro de saúde de Mira e Seixo; 

 Mudança de canhões das portas dos centros de saúde do Concelho; 

 Reparação WC sito nas traseiras da Biblioteca; 

 Reparação porta arquivo no edifício da Biblioteca; 

 Reparação porta de vidro da entrada Incubadora; 

 Reparação passadiço da vala da Corga; 

 Reparação passadiço da vala do Areal; 

 Reparação fechadura e colocação de puxadores porta incubadora; 

 Reparação portão do corredor do edifício da Câmara; 
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DIVISÃO EDUCAÇÃO CULTURA, E DESPORTO 
 
No período em apreço, todos os serviços da Divisão Educação Cultura e Desporto viram as suas atividades e 

programações completamente alteradas e adaptadas a uma nova situação de trabalho, perante a pandemia 

COVID 19, medidas de confinamento e de prevenção. 

Perante o encerramento ao público de alguns serviços e equipamentos municipais e necessidades acrescidas 

nas escolas para o arranque do ano letivo 2020/2021, houve que reformular técnicas, horários e organização de 

trabalhos e reforçar o funcionamento dos serviços da linha da frente (apoio social, acompanhamento educativo e 

apoio aos serviços de proteção civil).  

 

ÂMBITO DA EDUCAÇÂO E AÇÃO SOCIAL 

 
Educação 

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

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

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

gradualmente têm vindo a ser delegadas no Município. Assim destacou-se neste período o arranque do ano letivo 

2020/2021, especialmente com: 

 

 Articulação, com o técnico do município de Segurança Alimentar, de questões inerentes ao funcionamento 

do serviço de refeições escolares;  

 Acompanhamento e fiscalização do serviço de confeção e fornecimento de refeições e lanches escolares 

aos alunos 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 Ciclo e Jardins de Infância do 

Concelho de Mira 2020/2021”, através de: 

o Visitas diárias ao local de confeção das refeições e lanches escolares, sito na Escola Básica de 

Mira; 

o Visitas periódicas aos estabelecimentos de ensino (Jardins de Infância); 

o Análise e validação do plano de ementas; 

o Análise dos registos da qualidade das refeições e lanches escolares; 

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

concelho; 

 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; 
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 Articulação, com o Agrupamento de Escolas de Mira e com o serviço de Recursos Humanos do Município 

de questões relacionadas com horários/rotatividade e substituição das assistentes operacionais dos 

diversos estabelecimentos de ensino durante a fase de pandemia Covid 19; 

 Articulação de questões inerentes ao Projeto Realiza.te, “Planos integrados e inovadores de combate ao 

insucesso escolar”, levado a cabo pela CIM Região de Coimbra, salientando a integração da equipa 

multidisciplinar (psicólogo); 

 Articulação de questões no âmbito do projeto CãoMigo, relacionado com Intervenção Assistida por Animais, 

destinado às crianças com necessidades educativas do Agrupamento de Escolas de Mira, para o ano 

letivo 2020/2021, levado a cabo pela Psicóloga Sílvia Peça e pela cadela Milka (dupla terapêutica, 

psicóloga e cão, é certificada pela Associação ÂNIMAS - Associação Portuguesa para a Intervenção com 

Animais de Ajuda Social, membro acreditado da International Assistence Dogs); 

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

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

o ano letivo 2020/2021; 

 Apoio na candidatura Eco Escola; 

 Articulação, com Agrupamento de Escolas de Mira, para implementação/continuação do projeto Clim Agir; 

 Articulação e coordenação do Conselho Municipal de Educação, realizado a 29 de Outubro (via On Line); 

 Organização e articulação logística relativas a transportes escolares (em serviço especial para 1º Ciclo e 

carreira urbana para os restantes ciclos) 

 Estudo para elaboração de proposta para Normas de Atribuição de Transporte Escolar e proposta de Plano 

de Transportes Escolares; 

 Aquisição de mobiliário escolar, para adaptação de algumas salas de aula às medidas de prevenção da 

pandemia, conforme as necessidades apontadas pelos respetivos coordenadores de estabelecimento; 

 

Universidade Sénior 

As aulas da Universidade Sénior foram suspensas em 13 de março de 2020 por força no Novo Coronavírus (COVID-

19), tendo-se mantido suspensas até ao final do ano letivo anterior. 

Relativamente ao no ano letivo 2020/2021, a previsão era abrir inscrições em dezembro e iniciar as aulas em 

janeiro de 2021, mas de momento não se reúnem as condições para avançar com o projeto. 

 

Ação Social 

Serviço de Ação Social 

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

período em apreço, entre 11 de Setembro e 24 de Novembro de 2020:  

Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes:  

 8 Atendimentos para rececionar boletins de Ação Social Escolar com toda a documentação associada. 

 2 Atendimentos para esclarecer pedido de apoio a nível da saúde; nomeadamente para aquisição de 

óculos dado tratar-se de situação de carência económica. 

 1 Atendimento com encaminhamento para Segurança Social no sentido de vir a ser integrada no POAPMC. 

 1 Atendimento com encaminhamento para requerimento solicitando apoio económico para subsistência. 
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 1 Atendimento a munícipe em situação de desemprego, foi apoiado na elaboração do requerimento para 

subsídio social de desemprego e posteriormente enviado para a segurança social através de correio 

eletrónico. 

 1 Atendimento com pedido de esclarecimento de abono de família, foi contactada a Segurança Social e 

prestado esclarecimento. 

 2 Visitas domiciliárias no âmbito de uma denúncia por insalubridade numa habitação na localidade da 

Praia de Mira. 

 3 Atendimentos com apoio na articulação com o SEF para obtenção de autorização de residência. 

 1 visita domiciliária para avaliação de uma situação habitacional a pedido da Câmara Municipal de Mira, 

no âmbito de um processo de candidatura a habitação social. 

 1 Atendimento no âmbito da avaliação de candidaturas à atribuição de Lotes para construção de moradias 

na urbanização da Videira Norte. 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

 1 Visita Domiciliária a uma habitação na sequência de um incêndio doméstico. 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

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

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

instrução de processo. 

 

Ação Social Escolar 

 Participação de uma Técnica nas reuniões de início de ano letivo com encarregados de educação dos 

alunos, nos 6 estabelecimentos de ensino pré-escolar do concelho. 

 Integração /atualização dos alunos das escolas EB1 e Jardins de Infância da rede Pública na Plataforma 

SGR (refeições escolares, CAF e AAAF). 

 

Bolsas de Estudo no Ensino Superior 

 Receção e início do processo de análise de 29 candidaturas às bolsas de Estudo para Estudantes do 

Ensino Superior. 

Outras Atividades: 

 Colaboração no levantamento e informação social para a elaboração de candidatura  da Estratégia Local 

de Habitação de Mira. 

 1 Reunião da Equipa de Serviço de Ação Social, avaliação de processos em acompanhamento. 

 Participação de uma das técnicas do gabinete numa reunião da Comissão de Análise da Videira Norte. 

 Participação no 1º Encontro de Intervenção Social Local em Tempos de Pandemia. 

 

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. 
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 São beneficiários do programa, em Mira, 144 pessoas, 53 agregados familiares. 

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

beneficiários elegíveis, tendo iniciado em dezembro 2019 o 2.º Programa. 

 Receção de alimentos entregues pelas várias empresas do Programa. 

 Entrega dos alimentos às Entidades Mediadoras. 

 Realização do plano de distribuição e respetivas credenciais inseridas na plataforma informática do portal 

2020 para entrega de produtos às famílias. 

 Entrega dos alimentos a 53 agregados familiares (total de 144 indivíduos). 

 Confirmação das credenciais na Plataforma do portal 2020. 

 Acompanhamento por técnico municipal, na área de Segurança Alimentar/HACCP, do Programa 

Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC), cujo armazém de bens alimentares se 

encontra situado no Edifício Sede da Ex-Cooperativa Agrícola Mirense (junto ao depósito da água). 

Rendimento Social Inserção  

 3 Atendimentos com encaminhamento para requerimento de RSI, apoio na elaboração dos requerimentos 

e envio para a Segurança Social. 

Total de atendimentos: 55 

 

OUTROS 

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

 

Atividade processual:  

 Abertura de 4 novos processos;  

  9 Processos arquivados: 

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

o 3 Processos arquivados por não se confirmar a situação de perigo (artigo 99.º); 

o 4 Remetidos a Tribunal para Apensação (artigo 11.º);  

o 3 Processos arquivados por jovens terem atingido os 18 anos e não quererem a continuidade do 

acompanhamento da CPCJ (artigo 5.º) 

Atendimentos e visitas domiciliárias: 

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

Outras atividades: 

 Realização de 3 reuniões da modalidade Restrita;  

 Realização de 2 reuniões modalidade Alargada; 

 Participação da Presidente e da Secretaria da CPCJ, na apresentação final das esquipas de Ideação Desing 

Thinking para a Inovação Social - no âmbito do projeto “Adélia” – juntos na Parentalidade Positiva   

 Participação na formação da representante da Educação na formação da Comissão nacional; 

 Participação na formação/workshop “Separados na Vida Juntos na Parentalidade” 
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GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

 3 inscrições de novos utentes que procuram oportunidades de emprego/formação. 

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

apoio ao emprego, que decorreu no passado dia 23 de setembro de 2020. Compareceram 32 utentes. 

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

apoio ao emprego, que decorreu no passado dia 20 de outubro de 2020. Compareceram 33 utentes. 

 Realização de uma sessão de informação coletiva, no passado dia 15 de Outubro de 2020, que tinha como 

objetivo a divulgação e encaminhamento de utentes para a ação de formação modular Vida Ativa 

Qualifica + (Produção Agrícola - Podas Fruticultura e Viticultura – percurso de continuidade), promovido 

pelo Centro de Formação Profissional de Coimbra, em parceria com o Centro de Emprego da Figueira da 

Foz e o GIP de Mira. Compareceram 15 utentes. 

 Apoio logístico ao Centro de Formação Profissional de Coimbra para o reinício da Formação de “Produção 

Agrícola - Culturas (B2) Q+” e, posteriormente, para o início da formação modular Vida Ativa Qualifica+ 

(Produção Agrícola - Podas Fruticultura e Viticultura – percurso de continuidade) no Edifício Mira Center. 

 

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

 

Outro Pessoal de Apoio de Tipo Administrativo, NE  

Total encaminhados: 01 

Outros Trabalhadores Não Qualificados da Indústria Transformadora  

Total encaminhados: 01 

Empregado de armazém 

Total encaminhados: 01 

Cortador de carne 

Total encaminhados: 01 

Técnico de Cardio pneumografia  

Total encaminhados: 01 

Ajudante de Ação Direta  

Total encaminhados: 02 

Ajudante de Cozinha  

Total encaminhados: 01 

 

Receção e registo das seguintes ofertas de emprego: 

 1 posto de trabalho, na área de eletromecânico, eletricista e outros instaladores de máquinas e 

equipamentos elétricos.  
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 1 posto de trabalho, na área de cortador de carne. 

 

 Integração de três utentes na Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de 

Saúde – COVID -19 (MAREESS) em entidade externa, na área de higienização de espaços e apoio aos 

clientes/utentes. 

 Integração de utente em estágio profissional, na área de Outros Técnicos Administrativos de Contabilidade.  

 Integração de seis utentes em Contrato Emprego – Inserção+ no Município de Mira. 

 Acompanhamento dos projetos de Contrato Emprego – Inserção (CEI) e contrato Emprego – 

Inserção+(CEI+), da responsabilidade do Município de Mira.  

 Submissão de uma candidatura a CEI+, bem como de uma segunda a CEI da responsabilidade do 

Município de Mira. 

 Informação e esclarecimento às entidades acerca das medidas de apoio ao emprego, promovidas pelo 

IEFP. 

 Apoio aos utentes no preenchimento e envio de documentação para o Centro de Emprego, nomeadamente: 

fichas de inscrição para registo do utente no Centro de Emprego e, quando aplicável, requerimentos de 

subsídios de desemprego; 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 rendimento social de 

inserção. 

 

CULTURA E JUVENTUDE 

Animação Cultural 

 
 Atendendo ao período de várias restrições na área da realização de atividades presenciais, o serviço de 

animação cultural iniciou um processo de programação/preparação de uma atividade na área da 

Restauração e Gastronomia denominado “Mira à Mesa”, mas que não chegou a ser realizado por 

imperativos de evitar proporcionar aglomerados e convívios entre pessoas oriundas de diversos locais. 

 O espaço Mira Center recebeu a exposição “Mercadoria Humana” – fotografia e artes plásticas, sobre 

tráfico de seres Humanos. 

Museu do Território da Gândara 

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

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

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

próximas.  

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

cultura/etnografia/história da região da Gândara. 

 Nota: o equipamento esteve encerrado ao público no período recomendado pela DGS. 
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Turismo da Praia de Mira e núcleo museológico “Palheiros de Mira” 

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, o equipamento esteve em obras de requalificação e 

remodelação da linguagem expositiva, permitindo a acessibilidade e interpretação por cidadãos com 

incapacidades diversas. 

O espaço recentemente renovado, tem agora nova imagem gráfica e identitária e nova denominação, passando 

agora a ser Palheiros de Mira | Museu | Posto de Turismo. 

Com a sua reabertura, com cerimónia oficial adaptada às medidas de segurança consideradas adequadas, no dia 

21 de Agosto, funcionou de Segunda-feira a Domingo, no horário das 09:00 às 17:00, permanecendo até esta 

nova vaga da pandemia. 

Neste momento, Palheiros de Mira encontra-se encerrado, temporariamente, no âmbito do controlo da 

propagação do vírus e das medidas implementadas pela Câmara Municipal. 

Visitantes  

 Em setembro recebeu 490 visitantes  

 Em outubro recebeu 200 visitantes 

Atendimentos 

No mês de setembro 2020 efetuaram-se 74 atendimentos, dos quais: 

 58 de nacionalidade portuguesa 

 16 de outras nacionalidades 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
No mês de outubro 2020 efetuaram-se 35 atendimentos, dos quais: 

 25 de nacionalidade portuguesa 

 10 de outras nacionalidades 

Atividades 

 Trabalhos no âmbito da requalificação de Palheiros de Mira | Museu e Posto de Turismo, nomeadamente 

website, interativo, spot promocional, merchandising, catálogo, entre outros. 

 Reuniões com vários serviços, no âmbito de vários assuntos entre eles, Projeto de Requalificação Viveiros 

da Praia de Mira, Candidatura ECOXXI 2020, Comunicação Turística, SGQ, entre outros.  

 Resposta às várias solicitações dos serviços. 

 
Formação 

 Frequência do Curso de Formação "Marketing digital: uma mais valia na cultura? em formato online pela 

Acesso Cultura 

 Participação no Workshop Turismo Acessível -Trabalho em Rede pela Acessible Tourism. 

 
Outros Assuntos:  

 Acolhimento de um Estagiário do curso de Licenciatura Turismo e Lazer oriundo do Instituto Politécnico da 

Guarda com a duração de 3 meses. 
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Biblioteca Municipal 

No período em apreço, e com vista à remodelação/readaptação de espaços, a Biblioteca Municipal de Mira 

garantiu o atendimento ao público apenas para requisição/consulta de obras de publico Infanto Juvenil, mediante 

atendimento pessoal e previamente marcado, pois encontra-se em fase obras e melhoria de espaços, pelo que o 

fundo documental adulto bem como o espaço  internet e a sala de leitura de presença na secção de adultos 

estiveram sem acesso. 

Para além da colaboração dos serviços com a Rede de Bibliotecas de Mira, os serviços continuaram com o 

trabalho de recolha e tratamento da coleção doada “fundo documental Maia Alcoforado” 

 

Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho 

Organização dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 

 
 Elaboração do “Caderno de Encargos para aquisição dos serviços de Saúde no Trabalho”; 

 Modelo de organização/ funcionamento dos Serviços Internos de Segurança do Trabalho; 

 Preparação do Processo de Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho. 

 
Prevenção e controlo de álcool nos locais de trabalho 

 
 Reinício, em 09 de outubro, dos testes de prevenção e controlo do consumo de álcool nos locais de 

trabalho.  

 
Nota: O reinício dos testes, que esteve previsto para o dia 16 de março de 2020, teve que ser interrompido devido 

ao surgimento da pandemia (COVID-19). 

 
 

Plano de Higienização (limpeza e desinfeção) 

 
 Elaboração do plano de higienização para alguns edifícios/equipamentos do Município, nomeadamente 

da Piscina Municipal, Museu Etnográfico e Posto de Turismo da Praia de Mira e respetivos registos de 

limpeza/ desinfeção, assim como as fichas de dados de segurança; 

 Preparação/ elaboração de instruções de trabalho com o objetivo de organizar uma ação de sensibilização 

sobre o uso dos produtos de limpeza/ desinfeção aos colaboradores do município envolvidos nas 

tarefas/ trabalhos. 

 
Nota: Em cada um dos Edifícios será disponibilizado um "Dossier de limpeza e desinfeção" com toda essa 

informação/ documentação. 
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Unidade de Turismo e Eventos 
 

Parque de Campismo Municipal de Mira 

Desta forma iremos apresentar alguns dados estatísticos referentes aos meses de setembro e outubro, no Parque 

de Campismo. 

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

alvéolos, dos quais:   

 65 alvéolos destinados a tendas pequenas, canadianas; 

 183 alvéolos destinados a tendas familiares;  

 123 alvéolos para caravanas e autocaravanas,  

 E ainda 21 bungalows totalmente equipados. 

De acordo com o conselho de Ministros de 15 de maio de 2020, os parques de campismo ficaram limitados a 

uma lotação máxima de 2/3 da sua capacidade total, de acordo com as recomendações das autoridades de 

saúde. Contudo, por ordem do senhor Presidente optou-se por limitar ainda mais a capacidade do parque, ficando 

o mesmo lotado a 50%. Todos os utentes ficaram separados por um alvéolo, de acordo com o plano de 

contingência implementado pelo município. 

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

outubro de 2020 registaram-se 6.903 dormidas, o que representa uma diminuição de 60% tendo em conta os 

períodos homólogos dos anos anteriores, nomeadamente 2018 e 2019. Diminuição verificou-se devido ao facto 

de estarmos limitados a 50% da lotação. 

A maioria dos nossos utentes, como seria de esperar, foram portugueses, 96%. As fronteiras ficaram encerradas 

durante muito tempo devido ao Covid-19 e só a partir de julho se notou conforme tabela anexa as dormidas de 

estrangeiros. 
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O gráfico acima, apresenta o número de dormidas no parque de campismo nos meses de setembro e outubro 

evidencia a diminuição de dormidas nestes meses no ano de 2020, fruto das medidas anti-Covid-19.  

 

BUNGALOWS 

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

uma procura cada vez mais crescente ao longo dos anos, o que se tem verificado nos meses em apreço. 

A ocupação nos meses de setembro e outubro 

 

TAXA DE OCUPAÇÃO DOS BUNGALOWS 
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No gráfico acima apresenta-se a distribuição da taxa de ocupação dos bungalows nos meses em apreço, denota-

se o aumento das dormidas nos bungalows nos meses de setembro e outubro comparando com o ano de 2019. 

 

Atividades organizadas pelo serviço, que contaram com apoio logístico/financeiro/material dos serviços 

municipais; 

 

Animação da época balnear  

Devido à Covid-19 a animação da Época Balnear, este ano realizou-se em moldes diferentes com iniciativas mais 

dispersas pelos vários dias da semana com iniciativas itinerantes e outras que embora em local fixo salvaguardam 

todos os utilizadores, visitantes de acordo com as normas da DGS. 

Com estas condicionantes foram realizadas as animações seguintes: 

 

Onda de Verão – Percursos pedestres 

 4 e 11 – Percursos Pedestres interpretados 

 

Outras atividades 

 Participação em iniciativas conjuntas com a Entidade Regional do Turismo do Centro;  

 Participação em iniciativas conjuntas, reuniões e participação em diversos projetos com a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra;  
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UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE 
 

DESPORTO 

Complexo Desportivo Municipal 

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

Desportos, a Piscina e o Estádio, coordenou-se todo o seu funcionamento, atividades e ocupação por 

Associações/Entidades/Particulares. 

De 12 a 30 novembro a piscina encerrou, uma vez mais, devido ao aumento dos casos de Covid-19 no nosso 

município. 

O pavilhão e o estádio continuaram em funcionamento para que a comunidade escolar e associações com 

competições federadas pudesse treinar. 

 

Pavilhão Municipal de Desportos de Mira 

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

das 8h30 às 18h30, conforme protocolo; 

 Treinos de patinagem, pela Associação Desportiva de Mira; 

 
 Atletismo, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha; 
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Piscina Municipal de Mira 

Utilizadores no mês de setembro e outubro: 

 

 
Estádio Municipal de Mira: 

Atividades praticadas nos meses de setembro e outubro: 

 Treinos de futebol organizados pela Associação Desportiva Ala-Arriba e pelo Touring Clube 1970. 

 
Atividade física no pré-escolar 

Leccionamento de aulas de Educação Física nos Jardins de Infância no âmbito da componente de apoio à família. 

 
Atividade física nas IPSS’s 
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No período em causa não existiram atividades do foro desportivo envolvendo as IPSS’s do concelho. 

Atividade física na Universidade Sénior 

No período em causa não existiram atividades do foro desportivo envolvendo a Universidade Sénior. 

 
Atividades organizadas pelos serviços da Câmara e por entidades, que contaram com apoio 

logístico/financeiro/material dos serviços municipais; 

Campeonatos de Columbofilia – FCI Grand Prix Portugal – Mundial Ranking: realizaram-se no dia 24 de outubro, 

no Columbódromo Gaspar Vila Nova em Portomar, mais uma edição da grande final dos Campeonatos 

Internacionais Mira 2020, dos quais fazem parte as provas FCI Grand Prix Portugal – Mundial Ranking, o FCI 

Campeonato da Europa, o FCI Campeonato da Europa de Jovens, o Torneio Ibero Latino Americano de 

Columbofilia, a Liga Nacional dos Campeões e o Campeonato Nacional de Jovens, com a largada dos pombos em 

Paderne, no Algarve e percorreram uma distância de 385km. Este ano foi adiado devido à pandemia da Covid-19 

e que, por isso mesmo, não contou com público, somente com a presença de 30 países representantes/atletas 

mundiais e participação de 1200 pombos. Foi neste evento que Portugal sagrou-se Campeão de Columbofilia. 

Associativismo 

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

apoio logístico/financeiro/material dos serviços municipais: 

No período em causa não existiram atividades do foro desportivo organizadas pelas Associações/Instituições 

concelhias. 

Gabinete de Apoio ao Empreendedor de Mira 

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

PROTEÇÃO CIVIL 

 Realização do Plano de Contingência do Estádio Municipal; 

 Alteração/Adenda dos Planos de Contingência dos edifícios municipais, feiras e mercados, piscina; 

 Acompanhamento diário da situação pandémica com todas as IPSS e demais instituições do concelho;  

 Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual pelas instituições do concelho; 

 Desinfeção de infraestruturas e equipamentos perante cenários de suspeita de utilização por parte de 

utentes com COVID-19; 

 Campanhas de sensibilização COVID-19; 

 Acompanhamento da evolução da pandemia no concelho de Mira, empenhando todos os meios humanos 

e materiais inerentes à divisão; 

 Transporte de equipas de saúde para a realização de testes COVID-19 em vários locais do concelho; 

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

adversas, epidemiológicas e pandémicas; 

 Acompanhamento da execução dos trabalhos de regularização e limpeza do Sistema Hídrico- APA; 

 Acompanhamento da Candidatura no âmbito da CIM- Região de Coimbra- Controlo de exóticas e espécies 

invasoras em meio aquático e meio terrestre; 

 Acompanhamento da Candidatura no âmbito da CIM- Região de Coimbra- Videovigilância florestal; 

 Acompanhamento da elaboração da cartografia de risco do município e da região no âmbito das 

adaptações climáticas; 

 Participação no Projeto InduForestfire- Metodologias Interdisciplinares para a Proteção de Zonas 

Industriais a Incêndios Florestais; 

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

 Acionamento de equipas municipais para remoção de árvores em risco; 

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

 Reparação de emergência em vias muinicipais; 

 Captura de animais errantes na via pública; 

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

 Participação e eliminação de ninhos de vespa asiática;  

 Controle dos níveis hidrológicos em várias estruturas fluviais; 

 Verificação dos sistemas de combate a incêndios (extintores); 

 Vigilância no âmbito do dispositivo de fogos florestais 2020; 

 Acompanhamento da vigilância balnear e do SPA, promovido através de protocolo entre o Municipio e a 

ADAMASTOR; 

 Controlo da capacidade das praias no âmbito do Programa de Monitorização da Época Balnear COVID-19; 

 Registo dos pedidos de queimas de sobrantes, na plataforma e acompanhamento no terreno fora do 

período critico; 

 Emissão de avisos e alertas em situações de emergência. 

 Acompanhamento da Candidatura de Cadastro Intermunicipal; 

 Elaboração da Candidatura ao Fundo Ambiental; 
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 Participação no Programa Avançado de Gestão Municipal de Resíduos Urbanos da Região Centro - 

ProResiduos; 

 Participação na Webinar sobre a Implementação de Estratégias Zero Resíduos 

 Participação na Sessão de Participação Pública “Cartas de Zonas Inundáveis e Cartas de Riscos de 

Inundações na Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4A)"; 

 Acompanhamento da elaboração das “Cartas de Zonas Inundáveis e Cartas de Riscos de Inundações na 

Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4A)". 

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

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

 Emissão de Plantas de localização; 

 Informação de 14 certidões; 3 certidões de toponímia; 

 Outros pedidos de informação – 6; 

 Emissão de 5 números de polícia mediante os pedidos de requerente; 

 Informação de 10 números de polícia em processos de obras; 

 Informação sobre toponímia da localidade da Presa – 1; 

 Informação sobre caminho – 1; 

 Sinalização: 

o Informação sobre pedido de colocação de placas temporárias de sinalização de novas 

instalações de serviços – Sinalização de âmbito particular; 

o Informação sobre pedido de colocação de marcas rodoviárias; 

o Informação sobre sinalização vertical existente. 

 Elaboração das Faixas de Gestão de Combustível; 

 Elaboração de mapas para o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI); 

 Realização de vistorias de implantação de covatos no cemitério; 

 Levantamento de campo das habitações na área da ARU de Mira; 

 Preparação da cartografia para ARU e preenchimento das bases de dados; 

 Reunião com a equipa do Estudo do POC da Universidade de Aveiro; 

 Envio de informação para a elaboração da Carta da REN; 

 Análise do relatório Final da Operacionalização do Regime de Salvaguarda aos Riscos Costeiros em Litoral 

Baixo e Arenoso para a Praia de Mira; 

 Reuniões quinzenais no âmbito dos Planos Municipais com a UGU e membros do Executivo; 

 Realização de vistorias de processos de obras particulares;  

 Plano de Urbanização de Mira - alteração: 

o Aprovação em reunião de executivo em 17 de setembro de 2020; 

o Publicação em Diário da República em 09 de outubro de 2020 – Aviso n.º 15925/2020; 

o Discussão pública entre 19 de outubro e 13 de novembro de 2020; 

o Aprovação da proposta final em reunião de executivo de 24 de novembro de 2020; 

o Aguarda aprovação da Assembleia Municipal. 

 Plano de Urbanização de Mira – 2.ª alteração: 

o Aprovação em reunião de executivo de 27 de outubro de 2020 – início de procedimento. 

 Plano de Pormenor do Setor Poente de Carromeu – alteração: 

o Aprovação em reunião de executivo de 27 de outubro de 2020 – início de procedimento. 

 Plano de Urbanização da Praia de Mira – 3.ª alteração: 
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o Aprovação em reunião de executivo de 27 de outubro de 2020 – início de procedimento. 

 Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagos de Mira – alteração: 

o Aprovação em reunião de executivo de 27 de outubro de 2020 – início de procedimento. 

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

o Reformulação dos limites da proposta de revisão do PP e correção dos elementos constituintes 

do processo de acordo com os pareceres das entidades. 

o Novo pedido de parecer ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas; 

 Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira – alteração: 

o Aprovação em reunião de executivo de 27 de outubro de 2020 – início de procedimento – 

revogada em reunião de executivo de 10 de novembro de 2020; 

o Aprovação em reunião de executivo de 10 de novembro de 2020 – início de procedimento. 

 Plano de Pormenor da Videira Norte – alteração: 

o Aprovação em reunião de executivo de 27 de outubro de 2020 – início de procedimento. 

 Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira – alteração: 

o Reunião com Instituto de Conservação da Natureza e Florestas; 

o Elaboração dos documentos do processo. 

 Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira – 2.ª alteração: 

o Aprovação em reunião de executivo de 27 de outubro de 2020 – início de procedimento. 

 Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira – suspensão e medidas preventivas: 

o Prorrogação do prazo da suspensão e estabelecimento das medidas preventivas – aprovação em 

reunião de executivo de 17 de setembro de 2020 e aprovação, por maioria, em Assembleia 

Municipal de 02 de novembro de 2020; 

o Publicação em Diário da República de 20 de novembro de 2020 – Aviso n.º 18979/2020. 

 Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira – Pólo II – 3.ª alteração: 

o Aprovação em reunião de executivo de 27 de outubro de 2020 – início de procedimento. 

 Plano Diretor Municipal de Mira - 6.ª alteração:  

o Aprovação da proposta em reunião de executivo de 06 de agosto de 2020; 

o Publicação em Diário da República em 17 de setembro de 2020 – Aviso n.º 14156/2020; 

o Discussão pública de 25 de setembro a 06 de novembro; 

o Aprovação da proposta final em reunião de executivo de 10 de novembro de 2020. 

o Aguarda aprovação da Assembleia Municipal. 

 Plano Diretor Municipal de Mira - 7.ª alteração:  

o Aprovação em reunião de executivo de 27 de outubro de 2020 – início de procedimento. 

 Reconhecimento de Interesse Público do Clube Náutico – aprovação em reunião de executivo de 27 de 

outubro de 2020. 

 Reconhecimento de Interesse Público do Campo de Tiro – aprovação em reunião de executivo de 27 de 

outubro de 2020. 

 Reconhecimento de interesse publico municipal Campo de Tiro, Club Náutico e Acuinova- Início de 

procedimento; 

 Participação nos projetos de decoração de natal do município. 
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AMBIENTE 

 Entrega de relatório das atividades de sensibilização e educação ambiental das candidaturas da Praia de 

Mira e Poço da Cruz ao Programa da Bandeira Azul 2020; 

 Acompanhamento de emissões de pareceres técnicos (não vinculativos) de ações de arborização e 

rearborização – RJAAR – na plataforma do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas – ICNF – 

no âmbito das competências legais atribuídas aos municípios; 

 Registo de comunicações prévias sobre queimas de amontoados na plataforma digital do Município – 

PROCIV; 

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

adjudicados à SUMA, e que referem trabalhos de recolha e transporte dos RU, manutenção e 

substituição de contentores danificados, recolha porta-a-porta de monstros/monos, lavagem de 

contentores e sensibilização e educação ambiental; 

 Acompanhamento dos serviços de gestão de resíduos de ecopontos do Município realizados pela ERSUC, 

nos trabalhos de recolha e transporte, atualização do parque de ecopontos, substituição de danificados, 

de contentores e sensibilização e educação ambiental 

 Acompanhamento legal das guias de resíduos eletrónicas de produções resíduos específicos do município 

(ex.: resíduos informáticos, arquivo, veterinária, oficinas…) no Sistema Integrado de Licenciamento do 

Ambiente – SILIAMB, da APA – Agência Portuguesa do Ambiente; 

 Acompanhamento do programa de monitorização da qualidade da água nas lagoas de Mira, 2020, 

adjudicado ao CESAB – Centro de Serviços do Ambiente – CESAB – em articulação com a entidade 

gestora – APA; 

 Participação em reuniões técnicas sobre praias, época balnear, Bandeira Azul e Acessível, candidaturas 

ao ECOXXI e Semana Europeia da Mobilidade, entre outros temas do ambiente e da promoção da 

qualidade de vida; 

 Participação no ProResiduos- Programa Avançado de Gestão Municipal de Resíduos Urbanos da Região 

Centro; 

 Prestação de esclarecimentos diversos aos munícipes em áreas do ambiente.  

DEFESA DA FLORESTA 

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

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

equipamentos; 

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

 Compilação de dados e preenchimento de tabelas, devido a incumprimentos do disposto no Dec. Lei nº 

124/ n2006 de 28 de junho, na atual redação, para envio á IGF 

 Indicador 13 – candidatura ECO XXI - Preenchimento de dados e compilação de evidências. 

 Candidatura aos dias de vigilância aos sapadores florestais – foram aprovados mais 20 dias de vigilância 

armada, no âmbito do serviço publico da equipa 

 Marcação e realização a 30 de setembro de reunião da CMDF para emissão de parecer sobre plano de 

fogo controlado. 

 Relatório do 3º trimestre da equipa de sapadores florestais, inserção na plataforma do SISF. 

 Pedido de pagamento de 8000.00 euros, relativo ao trabalho realizado pela equipa de sapadores no 3º 

trimestre 2020. 
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 Marcação da reunião da CMDFCI, para 26 de novembro: Preparação das apresentações: Processos de 

licenciamento, balanço ao período critico aos incêndios florestais 2020, PMDFCI 2020 -2029 

 Registo de queimas na plataforma do Municipio 

 Elaboração do caderno II do PMDFCI 20202 -2029 

 Análise de risco de incendio sobre processos de licenciamento e envio documentação aos elementos 

CMDF para emissão de parecer em reunião da Comissão. 

TRÂNSITO 

 
 Definição de zonas de estacionamento de mobilidade reduzida; 

 Definição de zonas de cargas e descargas; 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

 Limpeza da calçada no jardim do Visconde; 

 Corte de relva no Centro de Saúde de Mira; 

 Limpeza do largo da Feira em Portomar;  

 Manutenção da rotunda do Lago Real; 

 Conservação e manutenção dos Espaços Verdes Urbanos (EVU); 

 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, Carromeu); 

 Corte de relva em frente ao edifício Comissão de Melhoramentos em Carromeu; 

 Arranjo e colocação de relva no jardim novo em Carromeu;  

 Continuação da produção de plantas na estufa do armazém municipal; 

  

 Manutenção, limpeza e replantação dos canteiros no cemitério municipal de Mira; 

 Limpeza e varredura urbana nas localidades do concelho; 

 Recolha das folhas dos espaços públicos; 

 Limpeza diária do areal da Praia de Mira e Praia do Poço da Cruz com recurso a peneira; 

 Abertura e fecho de 43 sepulturas no cemitério municipal; 

 6 Transladações; 

 Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

 Manutenção dos equipamentos. 

 
SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

 Introdução de 55 registos de identificação animal na plataforma SIAC; 

 Emissão de 13 passaporte de canídeo; 

 Recolha de 4 cadáveres; 

 Recolha de canídeos errantes- 5 adultos e 5 crias; 

 Recolha de felídeos errantes- 2 adultos e 4 crias; 

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

 Solicitação pela GNR para:  

o Auxílio médico a 1 cão e 3 gatos errantes; 

o Avaliação da situação de uma agressão de um cão a outros animais, na Barra de Mira; 
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o Deslocação para avaliação de maus tratos animais – Praia de Mira, Lagoa, Carromeu e 

Carapelhos;  

 Continuação de vacinação antirrábica e identificação eletrónica; 

 Vistorias às feiras de Portomar e Mira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mira, 27 de novembro de 2020 
O Presidente da Câmara 

 
Raul Almeida, Dr. 
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