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

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 02 
Secção de Recursos Humanos; 
Secção de Apoio aos Órgãos Municipais; 
Secção de Taxas, Expediente e Águas; 
Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento; 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 44 
Secção de Obras Municipais; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 48 
Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 68  

UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 73 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, QUALIDADE E AUDITORIA (GPEQA) 

NO ÂMBITO DA GESTÃO DA QUALIDADE 
 

(Atividades desenvolvidas de 29 de novembro de 2018 a 18 de fevereiro de 2019) 

 

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

lhe a coordenação das seguintes atividades: 

 
 Garantir a realização das atividades inerentes à Gestão da Qualidade; 

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

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

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

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

Qualidade; 

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

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

mediante o tratamento e divulgação dos respetivos resultados; 

 Impulsionar o processo de avaliação dos fornecedores; 

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

especificidade de cada serviço; 

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

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

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

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

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

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

 

NO ÂMBITO DO GABINETE DA QUALIDADE: 

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

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

 Preparação, agendamento e realização de reunião de acompanhamento e fecho dos objetivos do ano de 

2018 no âmbito do SGQ, no dia 31 de janeiro com os diversos serviços; 

 Elaboração da ata da reunião de acompanhamento realizada em 31-01-2019; 

 Reavaliação de fornecedores no âmbito do SGQ; 

 Inicio da elaboração do relatório da Revisão do SGQ 
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COMO INTERLOCUTORA DO RGPD 
 

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

de Dados; 

 Articulação e preparação das reuniões de trabalho, entre o município e a empresa da Your People, 

 Implementação do RGPD e acompanhamento de auditorias nos seguintes serviços – Divisão 

Administrativa e Financeira: 

• Secção de Recursos Humanos; 

• Secção de apoio aos Órgãos Municipais; 

• Aprovisionamento – contratação pública; 

• Secção de Taxas, Expediente e Arquivo – serviço de águas e taxas; 

• DAF – área jurídica 

 Início da implementação e realização de auditorias à Divisão de Educação, Cultura e Desporto 

• Biblioteca Municipal de Mira 

• Serviço de desporto – Piscinas e Pavilhão 

Alteração e atualização dos formulários e procedimentos, em articulação com o serviço de informática, dos 

serviços atrás referidos. 

 Elaboração das atas nº 1 e 2 das reuniões realizadas no âmbito do RGPD. 

 

NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES: 

 
 Articulação de pedidos de transportes municipais:  

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

documental respetivo (mydoc); 

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

transportes e submissão a despacho superior; 

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

mapas de cedência de transportes respetivos; 

• Articulação dos serviços de transportes com o encarregado e respetivos motoristas; 
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Pedidos de transportes Municipais tratados 

Período Nº de pedidos Indeferidos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29-11-2018 a 18-02-2019 83 cedidos 4- Indisponibilidade de viatura 
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ÁREA JURÍDICA 

 
A atividade desenvolvida, pela área jurídica, no período em análise (início do ano civil), fica marcada com a entrada 

em vigor da Lei n.º 71/2019 de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2019, que 

entre outras, veio consolidar o descongelamento de carreiras e estatuto remuneratório dos trabalhadores do setor 

público, através continuação da reposição faseada neste ano de 2019 dos acréscimos remuneratórios 

decorrentes dos direitos acumulados. 

No início do ano foram publicados os diplomas que regulamentam e densificam as transferências de 

competências para as autarquias locais nas áreas da Educação, Ação Social, Saúde, Proteção Civil, Cultura, 

Património, Habitação, entre outras, em consonância com a Lei-quadro da transferência de competências para 

as autarquias locais e para entidades intermunicipais, aprovada pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; 

Neste contexto, a Digníssima Assembleia Municipal deliberou não aceitar para o ano de 2019 a generalidade das 

competências transferidas, bem como, comunicar essa deliberação à Direção-Geral das Autarquias Locais – 

DGAL. 

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

as atividades que a seguir enunciamos. 

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

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

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

submetidas à sua apreciação; 

 Análise e tratamento de exposições e reclamações de diversos assuntos; 

 Elaboração de proposta de decisão de processos de contraordenação; 

 Atendimento ao público; 

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

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

documentação; 

 Tratamento e envio aos diversos interessados de legislação pertinente. 

 Encaminhamento do expediente; 

 Prestação de apoio jurídico ao contencioso do Município; 

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

procedimentos; 

 Preparação e elaboração de ofícios de resposta a diversas entidades; 

 Prestação de apoio jurídico nos procedimentos de recrutamento de pessoal; 

 
Relativamente à análise e tratamento de reclamações atendendo que no período compreendido desde a última 

reunião até à presente data não foi apresentada qualquer reclamação no Livro de Reclamações, escudamo-nos 

por ora de qualquer tratamento. 

No que respeita, aos anos anteriores é com satisfação que se informa que apenas foram apresentadas duas 

reclamações durante ano transato, que não tiveram, contudo, qualquer provimento. As reclamações estavam 
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relacionadas com as obras particulares e com os serviços de apoio à família. Mais se refere, que o tratamento 

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

Comparativamente ao ano de 2018, como foi apenas recebida uma reclamação, verificou-se um aumento de 

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

No que respeita aos pareceres jurídicos, neste período foram emitidos 5 pareceres. Atendendo que no ano 

transato foram emitidos 34 pareceres, constata-se que até à presente data foram emitidos cerca 14,7% dos 

pareceres emitidos no ano de 2018 e cerca de 20,8% dos pareceres emitidos no ano de 2017. 

Comparativamente ao ano anterior, regista-se um decréscimo para metade dos pedidos de indemnização 

resultantes da responsabilidade civil extracontratual do município, designadamente, por danos materiais em 

veículos, neste início de ano, tendo dado entrada 3 pedidos cujos processos se encontram em tramitação. Mais 

se informa, que foram deliberados pela Câmara Municipal o ressarcimento de três pedidos desta natureza 

referentes ao ano de 2018. 

Destaca-se no âmbito da ação regulamentar, a análise e adequação do projeto de Regulamento de Resíduos do 

Município de Mira às recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.  

Evidencia-se a participação no primeiro Encontro Regional de 2019 das CPCJ’S e a Coordenação Regional do 

Centro da Comissão Nacional realizado em Condeixa-a-Nova; 

Realça-se o apoio jurídico, na análise das propostas e reclamações apresentadas no âmbito do Concurso Público 

– Empreitada de Reabilitação e Reconversão de estrutura abandonada – Mercado de Mira. 

 
CONTRAORDENAÇÕES 

 
Por outro lado, 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) 

Acresce que, procedem também à cobrança coerciva de dívidas referentes a receitas municipais não pagas dentro 

do prazo de pagamento voluntário. 

Durante o ano de 2018 foram instaurados 61 processos respeitantes ao ano de 2016 conforme se pode verificar 

infra. 
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Neste início de ano foram instaurados 13 processos todos no âmbito das obras particulares, respeitantes ao ano 

de 2017. 

No período em análise, destaca-se a seguinte informação: 

 

Participações 2018 2019 

Participações da Fiscalização Municipal   

- Para Instauração de Processo de Contraordenação 34 13 

Participações da GNR   

- Para Instauração de Processo de Contraordenação 27  

Entrada de defesa de processos de Contraordenação 8  

Audições em Processos de Contraordenação 25  

Pagamentos Voluntários / Coimas Pagas 10  

Mandados 32  

Ofícios 27  

 
 

Encontram-se em curso os seguintes processos de Contraordenação: 

 
Anos Processos de Contraordenação 

em curso 

2016 61 

2017 21 

2018 12 

2019 13 

Total 94 

 
 

Comunicações ao Ministério Público 

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

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

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

pela chefe da Divisão Administrativa e Financeira. 
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Relativamente suprarreferido informa-se o seguinte: 

Ministério Público 

- Crimes de desobediência 

2016 8 

2017 7 

2018 16 

2019 1 

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

pendentes: 

 
 

Processos Judiciais Pendentes em fevereiro de 2019         

N.º e Tipo de 

Processo 

Autor/Requerente Réu/Requerido Objeto/ Causa de pedir Probabilidade 

de resultado 

990/06.0 

BECBR – 

Acção Adm. 

Especial 

Glória Rodrigues - 

Funcionária 

Município de Mira Nulidade de deliberações 

de Câmara 

Remoto  

394/11.2 

BECBR – 

Acção 

Administ. 

Comum 

Ana Elvira Poiares 

Maduro e outros 

Município de Mira Pedido de indemnização 

por responsabilidade civil 

extracontratual - 

€1.200.000 

Findo. 

Totalmente 

improcedente* 

307/12.4BEC

BR - Acção 

Administ. 

Comum 

Construções Júlio 

Lopes, SA 

Município de Mira Empreitada de correcção 

do traçado e 

repavimentação da 

Variante Sul - 

Indemnização € 

368.493,88 

Transação  

573/12.5BEC

BR - Acção 

Administ. 

Comum 

Construções Júlio 

Lopes, SA 

Município de Mira Empreitada de Correção do 

traçado e repavimentação 

da Variante Sul - 

Indemnização € 

409.994,94 

Transação  
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177/18.9BECB

R 

João Manuel 

Miranda Lopes 

Município de Mira Responsabilidade Civil 

Extracontratual 

(23.291,57€) 

Possível 

parcialmente 

228/18.7T9CN

T 

Município de Mira José Ferreira Lajas e 

muher 

Participação criminal crime 

alteração de marco, 

falsificação de documentos 

e burla 

Possível 

273/18.2BECB

R 

Cornélia Vergowe Município de Mira Responsabilidade Civil 

Extracontratual 

(28.239,63€) 

Possível 

Parcialmente 

313/18/.5BEC

BR 

José Ferreira Lajas Município de Mira Prática de acto 

administrativo 

Remoto 

 

 

Processos Administrativos e de contra-ordenação pendentes em fevereiro de 2019               

N.º e Tipo de 

Processo 

Autoridade Arguido/Requerid

o 

Objeto  

41/10 – 

Processo 

Administ. 

Ministério 

Público 

Município de Mira Denúncia dos vereadores da 

oposição PSD 

 

19/2012 – 

Processo 

Administ. 

Ministério 

Público – TAF 

Coimbra 

Município de Mira Denúncia da Comissão Politica do 

PSD Mira 

 

 

NUICO/001789

/12.0EACBR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil de Portomar  

 

NUICO/001435

/13.0EACBR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil de Mira – Jardim 

do Visconde 

 

 

NUICO/001367

/13.6EACBR 

ASAE Município de Mira Parque de Campismo Municipal de 

Mira 

 

NUICO 

001415/13.0B

ECBR 

ASAE Município de Mira Parque infantil Corujeira  
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NUICO 

000084/15.7E

ACBR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil Colmeal  

AUTO 

272791229 

ANSR Município de Mira Matrículas de máquinas novas  

Proc. 

CO/000164/14 

IGAMAOT Município de Mira Óleos alimentares  

Proc. 

109/2016DSAJ

AL 

CCDR Município de Mira Campo de Tiro  

NUICO 

000624/18.0E

ACBR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil Barra   

Proc. 

ARHC.DAAF.001

49.2018 

APA Município de Mira Rejeição águas residuais sem 

tratamento prévio 

 

Proc. 

24934/2018 

ERSAR Município de Mira Comunicação parâmetro água fora 

de prazo 

 

Proc.25119/20

19 

ERSAR Município de Mira Comunicação parâmetro água fora 

de prazo 
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INFORMÁTICA 
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS 

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

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

e resolução dos problemas ocorridos. 

 Atualização de configuração dos sistemas operativos servidor instalados no Município; 

 Monitorização de backups; 

 Configuração de Ativos. 

 Instalação e configuração de backups remotos; 

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

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

7.10). 

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

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

Municipal de Mira; 

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

funcionamento do circuito interno de telecomunicações; 

 Operações de transição de ano. 

DESENVOLVIMENTO E SUPORTE APLICACIONAL 

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

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

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

para a Assembleia Municipal; 

 Apoio no balcão de atendimento; 

 Formação em local de trabalho da aplicação MyDoc; 

 Restruturação da front page do Portal do Município; 

 Atualização de informação no Portal do Município: 

• Publicação de notícias e destaques; 

• Ementas escolares; 

• Regulamentos; 

• Editais; 

• Assuntos em Discussão Pública; 

• Atas; 

• Índice de transparência; 

• Boletim Municipal. 

• Atualização de informação na plataforma MyNet e Serviços Online; 

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

• Transferência da página e respetiva base de dados do Orçamento Participativo para outro 

servidor. Resolução de problemas resultantes da transferência para novas versões de 

linguagem base e sistema de base de dados; 
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• Transferência da página e respetiva base de dados do Arquivo para outro servidor. Resolução de 

problemas resultantes da transferência para novas versões de linguagem base e sistema de 

base de dados. 

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 

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

 Instalação e atualização de diverso software; 

 Configuração do novo software antivírus; 

 Instalação e atualização de aplicações de gestão autárquica; 

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

informações de carência; 

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

no sentido de evitar uma rutura de stock; 

 Reparação de Computadores; 

 Configuração de novos computadores; 

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

contratos de assistência técnica; 

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

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

multibanco, débito direto, CTT; 

 Procedimentos referentes ao pagamento de refeições escolares, disponibilizando referências por 

multibanco; 

 Pedidos de assistência técnica a equipamentos de impressão; 

 Para Assistência técnica diversa aos equipamentos e utilizadores afetos a: 

• Edifício Câmara Municipal; 

• Piscina Municipal; 

• Posto de Turismo/Museu Etnográfico; 

• Julgados de paz; 

• Mira Center. 

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

CIMRC; 

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

artigos de receita. 

GESTÃO DE CONTEÚDOS NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE 

Neste âmbito foram realizadas as seguintes operações: 

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

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

 Atualização de procedimentos e documentos no âmbito do RGPD. 

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

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

 Assistência Técnicas a escolas e Jardins de Infância. 
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ARQUIVO ADMINISTRATIVO 

 
No Arquivo Municipal, prossegue-se, com as operações e procedimentos básicos na conservação preventiva e 

documental: higienização, selecção, acondicionamento e avaliação da documentação, identificando valores e 

prazos de conservação para guarda ou eliminação em conformidade com a tabela de temporalidade. Elabora-se 

no acervo, pequenos reparos de restauro e manutenção para a sua conservação. Quanto aos espaços físicos, 

mantem-se a vigilância na prevenção e manutenção dos depósitos.  

 No campo da higienização: a sujidade no documento é o agente que mais afeta na deterioração e quando 

conjugada com condições ambientais inadequadas, provoca no documento a sua destruição. Durante a 

higienização dos documentos, procede-se também de forma simultanea ao levantamento sobre as 

condições de conservação, para efeitos de futuras intervenções bem como a identificação de valores e 

prazos de conservação.   

 

 No campo da limpeza do espaço físico dos depósitos de acervo: a limpeza dos depósitos onde está inserido 

o acervo, é uma constante preocupação. Semanalmente, percorre-se cada uma das estantes impedindo 

a entrada de infestação de insectos e fungos que constituem ameaças sérias na degradação dos 

documentos, na medida em que podem originar danos consideráveis inrreversíveis.  

 

 No campo de Intervenção de conservação e restauro: remoção de agrafos, poeiras e manchas e 

planificação para eliminar as dobras 

 
Procedeu-se, no mês de dezembro à transferência da documentação de arquivo de Notariado da Câmara que se 

encontrava numa sala do Município para o novo espaço, junto dos gabinetes de trabalho do arquivo. No novo 

espaço, iniciou-se a organização dessa documentação com os princípios fundamentais na base de toda a 

atividade arquivística. 

O arquivo, apoia e colabora nas pesquisas relacionadas com o Cemitério Municipal e restantes serviços. 

Relativamente ao Cemitério Municipal, foi feito um edital para divulgação, solicitando aos interessados, cuja 

sepultura estava identificada com uma cruz, colaboração para se proceder ao levantamento e procedimento do 

cadastro das sepulturas e mausoléus.  Com este procedimento, os serviços tem estado a atualizar o cadastro na 

aplicação informática de gestão do cemitério. Esta divulgação permitiu-nos ainda obter novos dados que servem 

de apoio à pesquisa nos documentos históricos sobre as concessões anteriores ao ano de 1945, por não existirem 

alvarás anteriores a esta data.  
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
SGP (Sistema de Gestão de Pessoal): 

 
 Procedimentos de atualização /rotina de início de ano, criação calendário, tabelas IRS, Abono de família, 

etc. no SGP; 

 Execução de Rotina de início do ano na aplicação SBA – ADSE 

 Emissão de declarações de IRS (226) 

 Emissão de ficheiro para envio às Finanças sobre modelo 37 (despesas de saúde) 

 Atendimento de trabalhadores 

 Arquivo de documentação nos respetivos processos; 

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

no SGP; 

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

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

 Processamento de Vencimentos, impressão de diversas listagens e emissão de 439 Recibos de 

vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores; 

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

(243) 

 Processamento mensal de comparticipações da ADSE,208 recibos (59 em dezembro + 58 em janeiro+ 91 

em fevereiro) 

 
INFORMAÇÕES: 

 Informações sobre acumulação de funções (9)  

 Informação sobre mobilidade interna intercarreiras (21) 

 Informação sobre licença amamentação (1)  

 Informação sobre Licença de Parentalidade (2) 

 
ADSE: 

 Recebidos 30 cartões da ADSE, efetuada a respetiva alteração de dados na aplicação de pessoal, entrega 

aos trabalhadores e arquivo no processo individual  

 Atualização em cadastro (SGP) de declarações de matrícula dos descendentes + 18 anos (3) +2 a 21/12 

 Inserção de comprovante de matrícula na ADSE direta (9)  

 Renovação de direitos de cônjuge de Beneficiário titular (1)  

 Inscrição na ADSE Direta de trabalhadores e beneficiários descendentes (3)  

 Pedido 2ªvia cartão ADSE (1) 

 Pedido de cartão Europeu de Seguro de Doença (3)  

 Pedido de emissão cartão de aposentado (2) 

 Inserção de rendimentos para abono de família (1) 

 CGA: 

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

através da CGA direta e envio de documentação adicional (1)  
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 Envio de documentação de trabalhador aposentado (1) IRS . Def. 

 Pedido de Junta médica da CGA para na sequência de acidente de serviço (1)  

 Envio de documentação para instrução J Medica (1) _ envio anexos I e II – Acidente Serviço  

 
ABONO FAMILIA: 

 
 Preenchimento de 2 formulários relativo a prestações de abono de família processadas por este Município, 

para apresentação no estrangeiro 

 
DECLARAÇÕES:  

 Declaração de vínculo (4)  

 Declaração de escalão/valor mensal de Abono família (1)  

 
OUTROS ASSUNTOS: 

 Fornecimento de dados à Contabilidade sobre os custos com pessoal não docente relativo ao 2º semestre 

de 2018 (60) 

 Elaboração de Circular sobre metodologia de Férias e divulgação pelos trabalhadores (1) 

 Elaboração circular sobre trabalho suplementar e divulgação pelos trabalhadores (1) 

 Elaboração circular sobre Registo Biométrico e divulgação pelos trabalhadores (1) 

 Elaboração de Despacho de alteração produção efeitos mobilidade intercarreiras (3) 

 Elaboração de tabela de  custos relativa a vários pedidos de mobilidade interna intercarreiras (1)  

 Elaboração de Aviso relativo a concurso interno de ingresso (1) – Especialista de Informática (BEP) 

 Elaboração e envio para publicação DR de aviso sobre designação em regime de substituição no cargo de 

Direção intermédia de 3º grau (1) 

 Elaboração e envio para publicação DR de aviso sobre Procedimento concursal de cargo de Direção 

intermédia de 3º grau (1) 

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

de trabalhadores(1) 

 Elaboração de Mapas/documentos para auditores ROC (15) 

 Elaboração Listagem de efetivos para acessos informáticos (1) 

 Elaboração de Aviso de Mobilidade intercarreiras de vários trabalhadores e envio para DR (1) 

 Elaboração e envio para publicação DR de aviso sobre regresso antecipo da licença sem remuneração de 

trabalhador (1) 

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

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

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

pessoal não docente;  

 Inscrições no Seminário “Orçamento de Estado de 2019 – Implicações na Gestão de Recursos Humanos” 

(7) 

 Inscrições no Seminário “SIADAP” (3) 

 Inscrições na Formação LOE para 2019-Impacto na GRH da Administração Pública no IGAP – (3) 
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Concurso interno de ingresso para admissão de estagiário de especialista de Informática de Grau 1 – nível 2: 

 Elaboração de Aviso relativo a concurso interno de ingresso (1) – Especialista de Informática (BEP) 

 Envio para publicação no Jornal de expansão nacional (2) 

 Divulgação no Site do município (1) 

 Publicação na BEP – Bolsa de Emprego Publico (1) 

 Receção de candidaturas (3) 

 
MOBILIDADE ENTRE SERVIÇOS: 

 Elaboração de aviso a publicitar a pretensão de recrutamento através da mobilidade interna entre serviços 

na categoria de assistente operacional na área de Aux. ação educativa (1) 

 Elaboração de Despacho autorizador (1) 

 Divulgação no Site do Município 

 Divulgação na BEP  

 Receção candidaturas (1) 

 
SIADAP 

 Apoio administrativo ao CCA 

 Elaboração de atas do CCA 

 Elaboração e divulgação da Ata constituição comissão paritária (1) 

 Elaboração de notificações sobre ponderações curriculares (12) 
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APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 
Quanto à Secção de Apoio aos Órgãos Municipais (SAOM) dos serviços efetuados no período de dezembro de 

2018 e janeiro e fevereiro de 2019, salientamos o apoio técnico-administrativo prestado aos órgãos autárquicos, 

Câmara Municipal e Assembleia Municipal: 

 Secretariado da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 06 de dezembro de 2018 e extraordinária 

de 31 de janeiro de 2019, elaboração das atas, respetivas minutas, editais das deliberações e 

tratamento do respetivo expediente; 

 Secretariado das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 12 de dezembro de 2018; 11, 23 e 30 de 

janeiro de 2019, elaboração das atas, minutas, editais das deliberações e tratamento do respetivo 

expediente; 

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

nomeadamente: 

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

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

publicitação no site do Município; 

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

Vereadores através da plataforma “Arquivo”; 

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

documentação para os Membros da Assembleia; 

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

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

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

tratamento no “MyDoc”; 

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

publicados no site do Município de Mira; 

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

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

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

diferentes serviços e divisões; 

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

diferentes serviços; 

 
 

Deliberações das reuniões da Câmara Municipal 

 

Na reunião ordinária de 12 de dezembro, foram apresentadas 11 propostas, das quais 5 na Divisão Administrativa 

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

Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 1 na Unidade de Gestão Urbanística designadamente: 
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Na reunião ordinária de 11 de janeiro, foram apresentadas 13 propostas, das quais 5 na Divisão Administrativa 

e Financeira, 2 na Divisão de Obras Municipais, 5 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e 

Ambiente e 1 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 
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Na reunião extraordinária de 23 de janeiro foi apresentada 1 proposta na Divisão Administrativa e Financeira, a 

qual foi aprovada por unanimidade: 

 

 
 

  

Na reunião ordinária de 30 de janeiro foram apresentadas 22 propostas, das quais 14 na Divisão Administrativa 

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

Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 2 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 
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Na reunião ordinária de 14 de fevereiro foram apresentadas 21 propostas, das quais 3 na Divisão Administrativa 

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

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

 

 

 
 

Ainda no âmbito do apoio aos órgãos autárquicos:  

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

 Acompanhamento e coordenação dos procedimentos administrativos inerentes à elaboração e aprovação 

de protocolos, de acordo com o procedimento em vigor; 

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

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

pelo Gabinete de Gestão da Qualidade; 

 
Em matéria de contratos públicos: 

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

ao funcionamento da Piscina Municipal”, celebrado com “Luis André Ferreira de Oliveira” Valor do 

contrato: 4.400,00 € 

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

ao funcionamento da Piscina Municipal”, celebrado com “José António Ribeiro Santo” Valor do contrato: 

7.625,00 € 

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

ao funcionamento da Piscina Municipal”, celebrado com “Nuno Miguel da Cruz Gordo” Valor do contrato: 

2.496,00 € 
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 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 

funcionamento da Piscina Municipal”, celebrado com “Pedro Miguel Martins Gonçalves” Valor do 

contrato: 5.675,00 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 

funcionamento da Piscina Municipal”, celebrado com “Renato Miguel Gonçalves dos Santos” Valor do 

contrato: 12.200,00 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 

funcionamento da Piscina Municipal”, celebrado com “Bruno Miguel Mesquita” Valor do contrato: 

4.840,00 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 

funcionamento da Piscina Municipal”, celebrado com “Renato Emanuel Marques Zagalo” Valor do 

contrato: 4.387,50 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 

funcionamento da Piscina Municipal”, celebrado com “Nelson da Silva Auxiliar” Valor do contrato: 

7.625,00 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços na modalidade de tarefa, para apoio ao 

funcionamento da Piscina Municipal”, celebrado com “João Pedro da Silva Almeida” Valor do contrato: 

10.335,00 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de Psicóloga, na modalidade de tarefa”, 

celebrado com “Helena Isabel Assunção Azeiteiro” Valor do contrato: 18.700,00 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de fiscalização e controlo integrado de todos 

os projetos POSEUR - cadastro”, celebrado com “V4B Value Advisory Services for Business, Ldª.” Valor 

do contrato: 29.750,00 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços para elaboração dos projetos de execução da 

reabilitação energética da Piscina Municipal de Mira”, celebrado com “ITECONS – Instituto de 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade” 

Valor do contrato: 19.850,00 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de Serviços de Telecomunicações de Voz Fixa e Móvel, 

Dados e TV ”, celebrado com “MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.” Valor do 

contrato: 50.324,16 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de Serviços de execução de cartografia homologada”, 

celebrado com “GEOLAYER – GEOENGENHARIA E SERVIÇOS, LDª..” Valor do contrato: 66.288,00€  

 

 

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

Municipal nos meses a seguir indicados: 

 

RELATÓRIO DE: Nº. 

CONTRATOS: 

DEZEMBRO/2018 23 

FEVEREIRO/2019 4 
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SECÇÃO DE TAXAS, EXPEDIENTE E ÁGUAS (STEA) 

 
O presente relatório síntese, que tem por análise o período compreendido entre 15 de novembro de 2018 a 15 

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

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

emitidas bem como os movimentos de documentos por orgãos destinatários. 

Durante o periodo de 15 de novembro de 2018 a 15 de fevereiro de 2019 foram emitidas diversas guias de 

receita cobradas pela STEA, conforme o gráfico seguinte: 

Total de valores cobrados entre 15 de novembro de 2018 a 15 de fevereiro de 2019 

 

 
 

 
 

Guias emitidas entre 15 de novembro de 2018 a 15 de fevereiro de 2019 
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No que se refere à área de Expediente, no periodo de 15 de novembro de 2018 a 15 de fevereiro de 2019, foram 

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

 
 

Distribuição de um total de 5477 documentos por orgãos destinatários 

 

15 de novembro de 2018 a 15 de fevereiro de 2019 
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SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO 
O presente relatório síntese, que tem por período de análise Janeiro 2018/2019, pretende expressar, de modo 

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

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

anterior (Variação Homóloga – VH).  

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

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

da receita e défice orçamental. 

 

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

• Execução Global do Orçamento; 

• Execução Orçamental da Receita; 

• Execução Orçamental da Despesa; 

• Execução Orçamental das Grandes Opções do Plano; 

• Evolução do Endividamento; 

 

ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL 

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

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

 

 
Figura 1- Indicadores Orçamentais 

INDICADORES ECONÓMICOS janeiro 16 janeiro 17 janeiro 18 janeiro 19 V.H.

Receita Total Cobrada 690 486,46 €    741 112,85 €    725 884,44 €    754 211,38 €    4%

Despesa Total Paga 864 635,43 €    708 580,19 €    728 312,54 €    704 173,58 €    -3%

SALDO DO MÊS 174 148,97 €-    32 532,66 €      2 428,10 €-         50 037,80 €      2161%

SALDO CORRENTE 32 814,08 €-      73 072,97 €-      297,87 €            95 693,98 €      32026%

Receita Total Cobrada do Exercício 689 842,96 €    675 567,13 €    647 962,56 €    680 018,58 €    5%

Despesa Faturada do Próprio Ano 403 349,57 €    578 902,29 €    392 379,67 €    462 766,21 €    18%

SALDO DO MÊS 286 493,39 €    96 664,84 €      255 582,89 €    217 252,37 €    -15%

Compromissos 3 358 167,46 € 5 062 837,34 € 5 170 228,77 € 9 576 628,62 € 85%

Compromissos Por Pagar 2 493 532,03 € 4 354 257,15 € 4 441 916,23 € 8 872 455,04 € 100%
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O saldo corrente representa a diferença entre a receita corrente cobrada liquida e a despesa corrente paga e que, 

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

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

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

gerar um superavit corrente no valor de 95.693,98€, o que representa uma melhoria face ao registado em igual 

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

desempenho alcançado em 2016 e 2017, o resultado alcançado em 2019 ainda se torna mais expressivo pois 

passamos de um cenário em que foram gerados deficit correntes para uma realidade em que foi possível apurar 

um superavit corrente, no momento do ano em que, pela sazonalidade das receitas, a capacidade de cobrar 

receitas é mais reduzida. 

 
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 Janeiro de 2019, o Município de Mira 

conseguiu gerar um superavit de 217.252,37€ entre a receita liquidada referente ao exercício em curso e a 

despesa emitida em 2019, o que não poderá deixar de se considerar um indicador positivo. 
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Figura 3-Evolução da Receita Liquidada Vs. Despesa Paga no Ano 

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

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

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

(compromissos) e que ainda se encontra por pagar. 

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

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

orçamento inicialmente aprovado. 

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

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

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

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

AIBAP) com base numa estimativa para o Semestre/Ano, quando em 2016 eram efetuados, mês a mês, em 

função do valor de cada uma das faturas.  

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

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

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

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

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

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

4.430.538,81€ ao registado em igual período de 2018 mas que, quase na sua totalidade é justificado pelo 

compromisso das despesas com o pessoal (4.383.666,87€) e Amortização de Empréstimos (+159.835,64€). 
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Figura 4- Compromissos Por Pagar 

 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

 

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

receita atingiu os 5,43%, que se traduziram na cobrança de 754.211,38€, dos quais 424.313,28€ correspondem 

a “Transferências Correntes” (FEF, FSM, IRS) e 90.239,76€ dizem respeito a “Transferências de Capital” (Ex: 

Comparticipações de Projetos Co-Financiados). 

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

verificado em igual período de 2018 (+28.326,94).  

Apesar deste bom desempenho, a taxa de execução é inferior apenas pelo facto do valor orçamentado em 2019 

ser superior ao registado em 2018 e que se justifica pelo necessidade de dar cobertura orçamental às diversas 

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

que será recebida pelo Município para fazer face às despesas de reposição das infraestruturas públicas afetadas 

pelos incêndios de Outubro de 2017. 

 

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

RECEITA TOTAL janeiro 16 janeiro 17 janeiro 18 janeiro 19 V.H.

Valor Orçamentado 12 698 328,00 € 13 057 215,00 € 12 787 837,00 € 13 895 317,00 € 9%

Valor Executado 690 486,46 €      741 112,85 €      725 884,44 €      754 211,38 €      4%

Taxa de Execução 5,44% 5,68% 5,68% 5,43%
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Através da figura n.º 6 podemos analisar a evolução, ao longo dos últimos quatro anos, da taxa de execução da 

receita apurada no final do mês de Janeiro. 

 

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

Através da análise da figura 7 podemos verificar o comportamento que, no final de Janeiro de 2019, 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 Taxas, multas e outras penalidades 

(15,02%), Transferências Correntes (7,83%), nos Impostos Indiretos (4,76%) e nas Transferências de Capital 

(4,38%).  

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

Dotação 
Anual

Cobrado % de 
Execução

 01  Impostos directos 2 157 948,00 €   62 569,50 €         2,90%

 02  Impostos indirectos 257 055,00 €      12 234,48 €         4,76%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 588 753,00 €      88 426,24 €         15,02%

 05  Rendimentos da propriedade 47 010,00 €         -  €                     0,00%

 06  Transferências correntes 5 418 193,00 €   424 313,28 €      7,83%

 07  Venda de bens e serviços correntes 2 619 179,00 €   75 370,42 €         2,88%

 08  Outras receitas correntes 43 434,00 €         -  €                     0,00%

 09  Venda de bens de investimento 704 270,00 €      600,00 €              0,09%

 10  Transferências de capital 2 058 475,00 €   90 239,76 €         4,38%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 1 000,00 €           457,70 €              45,77%

RECEITA TOTAL 13 895 317,00 € 754 211,38 €      5,43%

JANEIRO 2019
Classif. Designação
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Receita Corrente 

No final de janeiro de 2019, a percentagem de realização das receitas correntes situava-se nos 5,96% 

correspondendo a um volume de cobrança de receita de 662.913,92€ (Figura n.º 8). 

 
Figura 8-Execução da Receita Corrente - Final janeiro 2019 

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

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

 
Figura 9-Estrutura das Receitas Correntes 

Dotação 
Anual

Cobrado % de 
Execução

 01  Impostos directos 2 157 948,00 €   62 569,50 €         2,90%

 0102  Outros 2 157 948,00 €   62 569,50 €         2,90%

 010202  Imposto municipal sobre imóveis 1 529 900,00 €   18 253,60 €         1,19%

 010203  Imposto único de circulação 303 427,00 €      21 036,30 €         6,93%

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 324 611,00 €      23 279,60 €         7,17%

 02  Impostos indirectos 257 055,00 €      12 234,48 €         4,76%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 588 753,00 €      88 426,24 €         15,02%

 05  Rendimentos da propriedade 47 010,00 €         -  €                     0,00%

 06  Transferências correntes 5 418 193,00 €   424 313,28 €      7,83%

 060301  Estado 5 049 513,00 €   406 320,70 €      8,05%

 06030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 3 772 208,00 €   287 855,00 €      7,63%

 06030102  Fundo Social Municipal 215 106,00 €      17 925,00 €         8,33%

 06030103  Participação fixa no IRS 398 847,00 €      33 237,00 €         8,33%

 06030199  Outras 663 352,00 €      67 303,70 €         10,15%

 060306  Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 302 140,00 €      -  €                     0,00%

 060307  Serviços e fundos autónomos 66 530,00 €         17 992,58 €         27,04%

 07  Venda de bens e serviços correntes 2 619 179,00 €   75 370,42 €         2,88%

 08  Outras receitas correntes 43 434,00 €         -  €                     0,00%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 11 131 572,00 € 662 913,92 €      5,96%

JANEIRO 2019
Classif. Designação
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A análise da figura n.º 10 permite-nos concluir que, no final de Janeiro de 2019, a receita corrente cobrada pelo 

município de Mira registava um crescimento de 83.587,16€ (+14,43%) face a igual período de 2018. Para este 

resultado em muito contribui o aumento verificado nas Taxas, Multas e outras Penalidades (+32.875,19€), mais 

concretamente na rubrica Loteamentos e Obras (+30.135,14€). 

Em sentido inverso, importa apenas assinalar a redução verificada no montante cobrado a título de Imposto 

Municipal sobre Transação Onerosa de Imóveis (IMT) (-4.548,10€), no entanto, como estamos a falar apenas do 

primeiro ano do exercício económico, importará acompanhar a sua evolução nos próximos meses por forma a 

verificar se estamos em presença de uma quebra de mercado ou se, pelo contrário, esta redução será 

compensada com um aumento da receita nos próximos meses. 

 

 

Figura 10-Evolução da Receita Corrente - janeiro 2016-2019 

 

 

 

Classif. Evolução da Cobrança de Receita Corrente jan/16 jan/17 jan/18 jan/19
VARIAÇÃO 
2018/2019

 01  Impostos directos 51 525,89 €    123 937,00 € 62 663,38 €       62 569,50 €       -0,15%

 010202  Imposto municipal sobre imóveis 13 510,69 €    61 215,63 €    15 239,14 €       18 253,60 €       19,78%

 010203  Imposto único de circulação 19 522,07 €    21 401,62 €    19 596,54 €       21 036,30 €       7,35%

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 18 493,13 €    41 319,75 €    27 827,70 €       23 279,60 €       -16,34%

 02  Impostos indirectos 7 259,76 €      21 282,15 €    12 995,78 €       12 234,48 €       -5,86%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 37 690,25 €    78 742,57 €    55 551,05 €       88 426,24 €       59,18%

 05  Rendimentos da propriedade 0,25 €              2 279,35 €      623,49 €             -  €                    -100,00%

 06  Transferências correntes 401 182,17 €  333 173,53 € 369 310,55 €     424 313,28 €     14,89%

 06030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 274 744,00 €  260 855,00 € 264 300,00 €     287 855,00 €     8,91%

 06030102  Fundo Social Municipal 17 925,00 €    17 925,00 €    17 925,00 €       17 925,00 €       0,00%

 06030103  Participação fixa no IRS 32 235,00 €    30 178,00 €    31 477,00 €       33 237,00 €       5,59%

 06030199  Outras 64 204,49 €    24 215,53 €    48 160,37 €       67 303,70 €       39,75%

 060306  Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados -  €                -  €                6 203,40 €          -  €                    -100,00%

 060307  Serviços e fundos autónomos 12 073,68 €    -  €                1 244,78 €          17 992,58 €       1345,44%

 07  Venda de bens e serviços correntes 161 071,74 €  66 092,62 €    78 182,51 €       75 370,42 €       -3,60%

 08  Outras receitas correntes 81,27 €            -  €                -  €                    -  €                    0,00%

TOTAL DE RECEITA CORRENTE 658 811,33 €  625 507,22 € 579 326,76 €     662 913,92 €     14,43%
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A figura n.º 11 permite-nos analisar o comportamento da receita corrente registada no final de janeiro, no período 

compreendido entre 2016 e 2019. 

 

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

 

Receita de Capital 

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

capital tinha atingido um valor de 90.839,76€, correspondendo a uma taxa de execução de 3,29%. 

 

Figura 12- Execução Orçamental da Receita de Capital 
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jan/16 jan/17 jan/18 jan/19

Dotação 
Anual

Cobrado % de 
Execução

 09  Venda de bens de investimento 704 270,00 €      600,00 €              0,09%

 10  Transferências de capital 2 058 475,00 €   90 239,76 €         4,38%

 1003  Administração central 2 058 475,00 €   90 239,76 €         4,38%

 100301  Estado 385 418,00 €      31 984,00 €         8,30%

 10030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 383 808,00 €      31 984,00 €         8,33%

 10030104  Cooperação Técnica e Financeira 1 600,00 €           -  €                     0,00%

 10030199  Outras 10,00 €                 -  €                     0,00%

 100307  Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 1 673 057,00 €   58 255,76 €         3,48%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 1 000,00 €           457,70 €              45,77%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 2 762 745,00 €   90 839,76 €         3,29%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 1 000,00 €           457,70 €              45,77%

JANEIRO 2019
Classif. Designação
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A figura n.º 13 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de janeiro de 2019. 

 
Figura 13-Estrutura das Receitas de Capital - 2019 

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

período compreendido entre 2016 e 2019. 

 

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

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

deste ano, as receitas de capital decresceram 37,89%. 

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

co-financiados (-46,96%). Tendo em conta os projetos já aprovados, e o consequente aumento do ritmo de 

execução dos mesmos, nos próximos meses a receita cobrada nesta rubrica irá decerto subir, anulando, portanto, 

a quebra, neste momento, apurada nas receitas de capital. 

 

Classif. Evolução da Cobrança de Receita de Capital jan/16 jan/17 jan/18 jan/19
VARIAÇÃO 
2018/2019

 09  Venda de bens de investimento -  €                83 380,00 €    600,00 €             600,00 €             0,00%

 10  Transferências de capital 30 527,00 €    32 204,00 €    145 651,68 €     90 239,76 €       -38,04%

 1003  Administração central 30 527,00 €    32 204,00 €    145 651,68 €     90 239,76 €       -38,04%

 10030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 30 527,00 €    32 204,00 €    32 629,00 €       31 984,00 €       -1,98%

 100307  Estado-Particip.comunitária project.co-financiados -  €                -  €                109 824,68 €     58 255,76 €       -46,96%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 1 148,13 €      21,63 €            306,00 €             457,70 €             49,58%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 30 527,00 €    115 584,00 € 146 251,68 €     90 839,76 €       -37,89%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 1 148,13 €      21,63 €            306,00 €             457,70 €             49,58%
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Figura 15- Evolução das Receitas de Capital - Janeiro (2016-2019) 

 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

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

orçamento da despesa cifrava-se nos 5,07%, a que correspondeu um volume de pagamentos efetuados de 

704.173,58€. Trata-se de uma taxa de execução idêntica à registada em 2018. 

 

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

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

do mês de janeiro. 

 
Figura 17- Evolução da Taxa de Execução da Despesa - Janeiro (2016-2019) 

DESPESA TOTAL janeiro 16 janeiro 17 janeiro 18 janeiro 19 V.H.

Valor Orçamentado 12 698 328,00 € 13 057 215,00 €  12 787 837,00 €  13 895 317,00 €  9%

Valor Executado 864 635,43 €      708 580,19 €       728 312,54 €       704 173,58 €       -3%

Taxa de Execução 6,81% 5,43% 5,70% 5,07%
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Pela análise da figura n.º 18 podemos constatar que, em termos comparativos, no final de janeiro de 2019 

registava-se um maior volume de despesa cabimentada (+5.150.097,89€) e, simultaneamente, um maior volume 

de despesa comprometida (+4.406.399,85€).  

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

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

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

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

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

 

 

Figura 18- Evolução da Despesa janeiro 2018 vs janeiro 2019 
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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 alterações e revisões orçamentais efetuadas até ao final do mês de janeiro de 2019: 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSCRIÇÕES / 
REFORÇOS 

 DIMINUIÇÕES / 
ANULAÇÕES 

 TOTAL 

 DESPESAS CORRENTES 10 403 071,00 € 455 884,16 €       166 262,08 €-       289 622,08 €       10 692 693,08 € 76,95%

 01  Despesas com o pessoal 4 453 240,00 €   33 291,00 €         -  €                     33 291,00 €         4 486 531,00 €   32,29%

 02  Aquisição de bens e serviços 5 163 968,00 €   369 685,73 €       115 107,11 €-       254 578,62 €       5 418 546,62 €   39,00%

 03  Juros e outros encargos 43 000,00 €         -  €                     -  €                     -  €                     43 000,00 €         0,31%

 04  Transferências correntes 719 643,00 €       52 907,43 €         51 154,97 €-         1 752,46 €           721 395,46 €       5,19%

 06  Outras despesas correntes 23 220,00 €         -  €                     -  €                     -  €                     23 220,00 €         0,17%

 DESPESAS DE CAPITAL 3 492 246,00 €   37 022,40 €         326 644,48 €-       289 622,08 €-       3 202 623,92 €   23,05%

 07  Aquisição de bens de capital 3 030 544,00 €   37 022,40 €         321 744,48 €-       284 722,08 €-       2 745 821,92 €   19,76%

 08  Transferências de capital 225 229,00 €       -  €                     4 900,00 €-           4 900,00 €-           220 329,00 €       1,59%

 09  Activos financeiros 65 473,00 €         -  €                     -  €                     -  €                     65 473,00 €         0,47%

 10  Passivos financeiros 161 000,00 €       -  €                     -  €                     -  €                     161 000,00 €       1,16%

 11  Outras despesas de capital 10 000,00 €         -  €                     -  €                     -  €                     10 000,00 €         0,07%

DESPESA TOTAL 13 895 317,00 € 492 906,56 €       492 906,56 €-       -  €                     13 895 317,00 € 100%

PESO 
RELATIVO 

(%)
CLASSIF DESIGNAÇÃO  DOTAÇÕES 

INICIO DO ANO 

 MODIFICAÇÕES 
 DOTAÇÕES 

FINAL JAN19 
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Despesa Corrente 

No final do mês de janeiro de 2019, a taxa de execução da despesa corrente situou-se nos 5,30%, a que 

correspondeu um volume de despesa paga de cerca de 567.219,94€ que, quase na sua totalidade, diz respeito 

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

 

Figura 20- Execução da Despesa Corrente - janeiro 2019 

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

no período compreendido entre 2016 e 2019. 

 

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

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

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

de Bens e Serviços com 42%. 

ORÇAMENTO COMPROMISSO
% 

COMP. PAGO
%          

PAGO

 01  Despesas com o pessoal 4 486 531,00 €   4 383 666,87 €      97,71% 289 206,66 € 6,45%

 02  Aquisição de bens e serviços 5 418 546,62 €   3 500 595,07 €      64,60% 238 998,60 € 4,41%

 03  Juros e outros encargos 43 000,00 €         25 908,01 €           60,25% 2 122,33 €      4,94%

 04  Transferências correntes 721 395,46 €      425 726,91 €         59,01% 36 769,97 €   5,10%

 06  Outras despesas correntes 23 220,00 €         122,38 €                 0,53% 122,38 €         0,53%

TOTAL DA DESPESA CORRRENTE 10 692 693,08 € 8 336 019,24 €      77,96% 567 219,94 € 5,30%

JANEIRO 2019
DESIGNAÇÃOCLASSIF.
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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 janeiro de 2019, foi possível atingir uma 

taxa de execução da despesa de capital de 4,28%, a que correspondeu um valor pago de 136.953,64€. 

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

representou cerca de 19,45% do total da despesa paga pelo Município de Mira até ao final de janeiro de 2019.  

 

 

Figura 23- Execução da Despesa de Capital - Janeiro 2019 

ORÇAMENTO COMPROMISSO % 
COMP.

PAGO %          
PAGO

 07  Aquisição de bens de capital 2 745 821,92 €   871 841,74 €         31,75% 136 953,64 € 4,99%

 08  Transferências de capital 220 329,00 €      143 459,00 €         65,11% -  €                0,00%

 09  Activos financeiros 65 473,00 €         65 473,00 €           100,00% -  €                0,00%

 10  Passivos financeiros 161 000,00 €      159 835,64 €         99,28% -  €                0,00%

 11  Outras Despesas de Capital 10 000,00 €         -  €                        0,00% -  €                0,00%

TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL 3 202 623,92 €   1 240 609,38 €      38,74% 136 953,64 € 4,28%

DESPESA TOTAL 13 895 317,00 € 9 576 628,62 €      68,92% 704 173,58 € 5,07%

JANEIRO 2019
DESIGNAÇÃOCLASSIF.
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Na figura n.º 23 podemos analisar o comportamento da despesa de capital paga até ao final do mês de janeiro, 

no período compreendido entre 2016 e 2019. 

 
Figura 24- Evolução da Despesa de Capital Paga - Janeiro (2016-2019) 

 

 

 

Compromisso Por Pagar 

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

das Entidades Públicas), consideram-se “Compromissos” 

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

satisfação de outras condições.” 

 

 

Ainda de acordo com o referido diploma, 

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

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

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

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

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

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

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

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

valor máximo em janeiro de cada ano e, a partir dessa data, irão reduzindo sempre o seu valor à medida que nos 

aproximamos do final do exercício económico.  

 
 

 
Figura 25- Compromissos Por Pagar (2016-2019) 

 
 
 

ENDIVIDAMENTO 

Capital em Divida de Empréstimos 

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

de 2018 a 2019.  

 

 

Figura 26- Capital em Dívida de Empréstimos 

 
 
 
 

COMPROMISSOS 
POR PAGAR 31/jan 31/mar 31/mai 31/out 31/dez

2016 2 493 532,03 € 3 215 446,10 € 2 947 558,05 € 2 779 138,35 € 2 685 995,92 €

2017 4 354 257,15 € 5 070 194,64 € 4 461 385,38 € 3 920 729,33 € 2 419 782,20 €

2018 4 441 916,23 € 4 585 423,06 € 3 775 182,30 € 2 886 719,65 € 2 693 539,72 €

2019 8 872 455,04 €

2017 2019
Janeiro Janeiro VALOR %

(1)
Capital em Divida de Empréstimos 
de Curto Prazo

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

(2)
Capital em Divida de Empréstimos 
de Médio e Longo Prazo

571 679,24 € 372 355,62 € -199 323,62 € -34,9%

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

Empréstimos
571 679,24 € 372 355,62 € -199 323,62 € -34,9%

EMPRÉSTIMOS
V.H.
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Os números apresentados demonstram que, no período de doze meses, foi possível reduzir em mais de 34% o 

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

 
Figura 27- Capital em Dívida de Empréstimos 

 
Divida a Terceiros  

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

com igual período de 2017, a dívida regista uma redução de 248.513,55€. 

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

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

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

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

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

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

 

 

Figura 28- Evolução das Outras Dívidas a Terceiros 

V.H.

31/01/2018 31/01/2019 VALOR

Fornecedores c/c 1 189 250,87 € 1 561 079,26 € 371 828,39 €

Fornecedores de imobilizado, c/c 759 482,57 € 514 166,29 € -245 316,28 €

Estado e outros entes públicos 97 432,54 € 103 213,35 € 5 780,81 €

Administração autárquica 20 432,89 € 9 617,00 € -10 815,89 €

Outros Credores 666 924,45 € 496 494,03 € -170 430,42 €

Factor`S 199 560,16 € 0,00 € -199 560,16 €

TOTAL DA DÍVIDA A TERCEIROS DE CP 2 933 083,48 € 2 684 569,93 € -248 513,55 €

VALOR EM DÍVIDA
Dívida a Terceiros a Curto Prazo
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Pagamentos em Atraso 

 

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

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

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

especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes.” 

Assim, através da imagem n.º 29, podemos avaliar a evolução do valor dos pagamentos em atraso ao longo do 

ano no período compreendido entre janeiro de 2016 e Janeiro de 2019: 

 

 

Figura 29- Evolução dos Pagamentos em Atraso (2016-2019) 

 

Tal como referido no relatório, os valores mais elevados dos pagamentos em atraso registados no final de 2018 

e inicio de 2019, resultam, fundamentalmente, de algum atraso verificado no recebimento de comparticipações 

de projetos co-financiados no âmbito do Portugal 2020 mas, também, da necessidade que o Município teve de 

avançar com um conjunto de procedimentos de aquisição de bens e serviços de reposição das infraestruturas e 

equipamentos danificados nos graves acontecimentos que assolaram o Concelho de Mira em Outubro de 2017, 

sem contudo ainda ter sido recebida qualquer receita que, oportunamente, foi validada pela CCDRC. 

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

afetadas pelos incêndios, e estabilizada a execução financeira dos projetos aprovados no âmbito do P2020, será 

expectável que este valor diminua a um ritmo ainda maior pois há despesas que o Município já efetuou e que 

serão elegíveis/reembolsadas no âmbito do Aviso de Concurso para Apresentação de Candidaturas n.º FSUE – 99 

-2018 – 01. 

 

 

 

 

 

 

 

PAGAMENTOS EM 
ATRASO 31/jan 31/mar 31/mai 31/out 31/dez

2016 0,00 € 69 047,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 0,00 € 173 843,27 € 0,00 € 224 896,41 € 0,00 €

2018 67 461,55 € 671 972,13 € 343 591,69 € 390 456,17 € 397 825,19 €

2019 611 256,86 €
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ÁREA DE APROVISIONAMENTO 

 

Tipo de Procedimento 
Nr. de Processos 

Total 
Proc. Concluídos Proc. em curso 

Ajuste Direto, Regime Simplificado 29 0 29 

Ajuste Direto, Regime Geral 1 1 2 

Consulta Prévia 1 3 4 

Concurso Público c/ publicação JOUE 0 0 0 
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 

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

ou por Associações e Comissões de Festas do Concelho; 

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

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

candidaturas;  

 Informações e propostas para reunião de câmara; 

 Execução de peças processuais para abertura de concursos; 

 Atendimento a munícipes; 

 Tratamento e arquivo do expediente; 

 Empreitada de “Reabilitação e Reconversão de Estrutura abandonada – Mercado de Mira”; 

 Empreitada de “Reconstrução da Ponte do Casal S. Tomé” 

 Empreitada “Bancadas e Balneários para Estádio Municipal de Mira” 

 Empreitada de “Reconstrução/Reparação do Pórtico dos Leitões” 

 Empreitada de “Execução de travessia sob a EN 109 para passagem de conduta de abastecimento de 

água”; 

 Empreitada “Parque Temático de Palheiros”; 

 Empreitada de “Perfuração horizontal na Rua Francisco Tavares”; 

 Empreitada de “Beneficiação da Rua Osso da Baleira, Praia de Mira” 

 

Desenho:  

 Colocação e orientação de Sinalização para Passagem de Ano; 

 Projeto ponte pedonal Casal de S. Tomé; 

 Projeto 3D ponte pedonal Casal de S. Tomé; 

 Perfis rotunda Matadouro; 

 Projeto Avenida da Barrinha; 

 Levantamento de todas as localizações de fossa para saneamento em Seixo e Cabeças Verdes; 

 Recolha de assinaturas para projeto de saneamento em Seixo e Cabeças Verdes; 

 Projeto 3D palheiros da mostra gastronómica; 

 Projeto de arranjos da rotunda da saída da A17; 

 Projeto de arranjos das rotundas da variante norte; 

 Alterações ao Projeto dos Palheiros para melhoria funcional dos mesmos; 

 Apoio no Projeto de águas e esgotos dos Balneários do Estádio do Municipal de Mira; 

 Levantamento e vectorização para CAD da zorra transportadora dos Palheiros; 

 Projeto para colocação de cabo de sustentação entre pilares no Pavilhão Municipal de Mira para treino de 

atletas da ADM. (Desenhos das peças e acessórios de fixação); 

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

pedidos de reparações necessários; 

 Impressão e organização de processos; 
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Engenharia:  

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

Habitação Permanente; 

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

Permanente; 

 Acompanhamento da empreitada Fecho de Sistemas de Saneamento de águas residuais Mira - Lote 1 

(Saneamento Ermida); 

 Execução do projeto da Interseção da Rua da Capela na Lentisqueira com a Rua de Cima no Ramalheiro – 

peças desenhadas, peças escritas, mapa de quantidades e estimativa orçamental; 

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

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

 Execução do projeto da Rotunda do Matadouro na EN234 – peças desenhadas, peças escritas, mapa de 

quantidades e estimativa orçamental; 

 Vistorias a habitações no âmbito da ação social; 

 Elaboração de especialidades do projeto “Balneários do Estádio Municipal de Mira”: estabilidade, rede 

predial de abastecimento de água e rede predial de recolha de águas residuais; 

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

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

respeita a solicitações da ERSAR e do Tribunal de Contas; 

 Apoio e disponibilização de dados para inventário físico das infraestruturas de águas e saneamento a 

transitar, em espécie, para a empresa ABMG; 

 Elaboração de Anteprojeto de “Melhoria da Qualidade da Água_1ª Fase (Construção de ETA, reabilitação 

de instalações e constituição de reservas), para candidatura a fundos comunitários”; 

 Conclusão do Projeto de Execução de “Fecho de Sistemas de Saneamento – Lote 1: ZI’s, Seixo e Cabeças 

Verdes”, para candidatura a fundos comunitários; 

 Elaboração de documentação para instrução de candidatura no âmbito do Aviso POSEUR-12-2017-05, 

relativo ao “Ciclo Urbano da Água (CUA) para Operações promovidas por entidades gestoras agregadas, 

relativas ao Anteprojeto de “Melhoria da Qualidade da Água_1ª Fase (Construção de ETA, reabilitação 

de instalações e constituição de reservas)”; 

 Elaboração de documentação para instrução de candidatura no âmbito do Aviso POSEUR-12-2017-05, 

relativo ao “Ciclo Urbano da Água (CUA) para Operações promovidas por entidades gestoras agregadas, 

relativas ao Projeto de Execução de “Fecho de Sistemas de Saneamento – Lote 1: ZI’s, Seixo e Cabeças 

Verdes”; 

 Realização de vistorias. 

 

Fiscalização: 

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

 Requalificação acessível Palheiro Praia de Mira; 

 Reconstrução do Pórtico da Rotunda dos Leitões; 

 Arranjo da cobertura na Piscina Municipal; 

 Fornecimento de alinhamentos para aplicação de lancis na rede viária Municipal; 
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Águas e saneamento:  

 Gerir o sistema de captações de água, estações de tratamento e distribuição de água para consumo 

humano, incluindo a manutenção, entre outros, dos grupos eletrobomba das captações da Lagoa e da 

Praia de Mira; 

 Apoio na gestão e controlo das estações de tratamento de águas incluindo a cooperação com entidades 

externas no âmbito da monitorização e controlo da qualidade da água; 

 Colocação de contadores novos; 

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

concelho; 

 Garantir a desinfeção das redes de abastecimento; 

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

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

 Manutenção das estações elevatórias de águas residuais; 

 Desobstrução de coletores com meios próprios do Município; 

 Vazamento de fossas na área do Concelho; 

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

o município; 

 Montagem e desmontagem de iluminação de natal; 

 Montagem e desmontagem de eletricidade, águas e esgotos de stands da passagem de ano, Praia de Mira. 

 

Calceteiros 

 Reparação de calçada miúda e graúda em todos os lugares do Concelho; 

 Calcetamento para estacionamento da carrinha mortuária frente ao Cemitério de Mira. 

 
Serralheiro 

 Mudança de óleos e filtros várias viaturas da Câmara; 

 Desmontagem de deferencial da carrinha Nissan Cabstar e auxílio na reparação 

 Execução de um mastro para passar cabos casa mortuária; 

 Reparação de Portão do Cemitério; 

 Reparação de várias máquinas de corte de relva e outras; 

 Apoio com alguns transportes e outros serviços  

 

Pedreiro: 

 Cimentar cilos no armazém; 

 Retirar madeiras do lambril e rodapé da cantina do ciclo; 

 Reparação de caixa de pluvial junto ao estabelecimento “Triângulos”; 

 Colocação de sinais de trânsito na rotunda Mira; 

 Reparação de caixas de águas para serviço de águas;  

 Levantamento de tampas de saneamento Lagoa; 

 Execução de passagem em massa asfáltica na Zona Industrial e reparação de caixas de pluviais; 
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 Colocação de tubos para pluvial - Praia de Mira; 

 Apoio na montagem e desmontagem de palcos para passagem de ano; 

 Reparação de muro - Mira Vilas; 

 Desmontagem de tendas e recolha de gradeamento passagem de ano; 

 Colação de azulejos caídos, junto a Camara  

 Reparar caixa de pluvial e aplicar lancil e pavês Lagoa 

 Cimentar largo frente cantina ciclo 

 Mudar banco de jardim na pré Mira e colocar papeleira jardim da Presa 

 Montagem de pórtico Mira 

 Fazer pluviais parque infantil da pré de mira 

 Repara manilhas de pluvial viaduto zona industrial de mira 

 Reparar caixa de saneamento na estrada 109 cruzamento Casal Sobreiro 

 Fazer caixas para pluviais por traz do gaúcha Praia de mira 

 Fazer caixa para saneamento junto estrada109 Mira 

 Reparar caixas de águas para serviço de águas 

 Fazer furos para montagem de cabos no pavilhão de mira 

 Fazer estacionamentos para carro fúnebre junto ao cemitério Mira 

 Reparar telhado da escola da Praia de Mira 

 Reparar cimentado no Arneiro 

 

Carpinteiro: 

 Reparação de pisos, portas e janelas no edifício do Tribunal; 

 Reparação de fechadura da porta da Incubadora; 

 Reparação de armários da secção de Recursos Humanos; 

 Desmontagem e reparação de vitrina e execução de porta e balcão da cantina do Ciclo Preparatório; 

 Reparação de estores e janelas no Centro de Saúde de Mira; 

 Reparação de portas e fechaduras do Edifício da Segurança Social de Mira; 

 Reparação de piso do Parque Infantil da Praia de Mira; 

 Reparação de portas e cabos de aço da escada do Edifício da Incubadora; 

 Reparação de armários do Gabinete Técnico da Câmara; 

 

Asfalto: 

 Percorrendo todo o Concelho tapando buracos com massa asfáltica; 

 Ajudando em outros serviços e alguns transportes; 
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DIVISÃO EDUCAÇÃO CULTURA, E DESPORTO 
 
No período em apreço, a Divisão Educação Cultura e Desporto empenhou-se em manter as regulares atividades 

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

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

associativismo e turismo, entre outros. 

Na área da animação cultural, destacou-se a preparação e realização dos eventos relacionados com a festa de 

Passagem de Ano, divulgada pela RFM e com espetáculos nos dias 29, 30 e 31 de dezembro, projetando Mira 

como destino turístico de referência na região. A salientar ainda toda a preparação dos Desfiles de Carnaval, que 

envolverão a comunidade associativa e escolar e manterão todo o imaginário e tradições que alavancam a 

identidade local. 

 

ÂMBITO DA EDUCAÇÂO E AÇÃO SOCIAL 

 
Educação 

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

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

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

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

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

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

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

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

feiras); 

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

funcionamento do serviço de refeições escolares; 

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

concelho; 

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

Componente de Apoio à Família e/ou Refeições Escolares; 

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

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

estabelecimentos de ensino, das diversas necessidades de intervenção; 

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

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

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

encerraram ou em outras situações pontuais; 

 Articulação de questões inerentes ao funcionamento do serviço de Componente de Apoio à Família da 

interrupção de Natal atividades com as crianças do 1.º ciclo do ensino básico, que decorreu na Escola 

Básica de Mira, de 17 de dezembro a 2 de janeiro, com um total de 40 crianças inscritas; 
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 Programação, articulação e organização do Desfile de Carnaval destinado a todas as crianças e idosos 

inseridos nos estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e dos 1.º, 2.º Ciclos do Ensino Básico 

e 3.ºciclo e Secundário, do Agrupamento de Escolas Mira e IPSS´s do concelho, a realizar na manhã do 

dia 1 de março, no centro da vila de Mira, subordinado ao tema “O mundo da fantasia”, com um total 

de cerca de 1000 participantes; 

 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. 

 Articulação de questões inerentes à atividade de educação ambiental, “Vale a pena Verde Novo”, a realizar 

com os estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e dos 1.º, 2.º Ciclos do Ensino Básico e 

3.ºciclo e Secundário do Agrupamento de Escolas Mira e IPSS´s do concelho, durante o dia 21 de março, 

na zona do Pinhal da Gândara, em Portomar, com uma previsão aproximada de 1000 participantes. 

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

com 158 inscritos para o ano letivo 2018/2019. 

 
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, durante o mês de novembro (26), dezembro, janeiro e fevereiro (até dia 15).  

 
Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes:  

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

entrega na Segurança social. 

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

 1 Atendimento a munícipe para tratar da questão do abono de família do seu filho menor, tendo o serviço 

contatado a segurança social para esclarecer situação de atraso no pagamento da prestação e 

informado a munícipe. 

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

para a inclusão e entregar a mesma na segurança social. 

   3 Atendimentos a munícipe no sentido de regularizar consultas médicas da mesma; ou seja as consultas 

nos HUC e Hospital de Covões; nomeadamente de otorrino e oftalmologia 

 1 Atendimento a munícipe solicitando preenchimento de formulário do RSI para entrega na segurança 

social. 

 1 Atendimento de munícipe solicitando esclarecimentos sobre equipamentos socias em Cantanhede; uma 

vez que têm conhecimento de uma pessoa que reside nessa área que necessita de apoio.  

 6 Atendimentos no âmbito do GIP, para consulta de ofertas de trabalho e ainda colocação de carimbos 

nas fichas, nas situações das pessoas desempregadas.   

 Articulação com médico de família e bombeiros voluntários acerca de credenciais de transporte para os 

HUC, a utente acompanhada pelos nossos serviços.   

 1 Atendimento a munícipe para elaboração de requerimento solicitando apoio económico para pagamento 

de renda de casa.   
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 1 Atendimento no âmbito da Ação Social Escolar para efetuar inscrição no prolongamento no jardim-de-

infância da Praia de Mira. 

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

Inserção, após a alteração de residência no cartão de cidadão e pedido de baixa médica no âmbito de 

gravidez de risco. A Munícipe foi ainda apoiada com a entrega de um cabaz de alimentos através de 

visita domiciliária. 

 1 Atendimento com encaminhamento para apoio no pagamento de transporte. 

  2 Visitas domiciliárias a munícipe que se encontra em condições de habitabilidade. 

 2 Visitas domiciliárias em colaboração com a UPAS para verificar situação de idoso.  

 1 Atendimento com encaminhamento e apoio para realizar requerimento para apoio de pagamento de 

renda na Segurança Social no âmbito dos incêndios de 2017. 

 1 Atendimento onde solicitaram o apoio para instalação de equipamento Helpphone, teleassistência.  

 2 Visita domiciliária para colocação de equipamento de teleassistência a idoso isolado. 

 1 Atendimento para elaboração de reclamação à Segurança Social no âmbito de requerimento de Abono 

de Família.       

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

cabaz de alimentos.  

 1 Atendimento para avaliação e acompanhamento de situação de jovem isolado, em condições precárias. 

 
 

Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2017 - 2018  

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2017-2018 2018-2019

Atendimento / Encaminhamento



 

Página | 51 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

 
 3 Atendimentos a munícipe para recolha de documentação no sentido de instruir processo, relativo a 

pedido de apoio para requalificar habitação. 

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

habitacionais para possível reabilitação. 

 
Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2017 - 2018 

 

 
Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

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

económico para medicação. 

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

 
Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2017 - 2018 
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Outras Atividades: 

 
 Reunião Inter Institucional entre: CMM, Associação de Bombeiros, Upas, GNR a fim de analisar situação 

de idoso residente na Praia, isolado, com problemas de saúde e sem retaguarda familiar. A resposta 

encontrada passa por apoio domiciliário, centro de dia; ou seja alimentação, higiene das roupas, corporal 

e da habitação através da UPAS. 

 Reunião da qualidade, no sentido de encerrar objetivos da Ação Social do ano 2018 com as taxas de 

execução dos mesmos. 

 Realização de formação na CIM “Educação Parental” com a duração de 21 horas. 

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

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

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

Cantanhede. 

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

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

beneficiários elegíveis. 

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

Gel Centro, Calimenta. 

 Entrega dos alimentos às Entidades Mediadoras. 

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

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

 Confirmação das credenciais na Plataforma do portal 2020. 

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

 
Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo A Alunos do Ensino Superior 

 1 Reunião para aclaração da interpretação do Regulamento. 

 Análise das candidaturas às Bolsas de Estudo para Alunos do Ensino Superior, relativas ao ano letivo 2018-

2019, rececionadas pelo Serviço de Ação Social durante o mês de outubro. Foram analisadas e 

avaliadas as situações socioeconómicas das 28 candidaturas. 

 

 
Rede Social 

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

 Participação na Sessão de Esclarecimento sobre CLDS 4  
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Rendimento Social Inserção, em acompanhamento pelo serviço de ação social municipal:  

 2 Atendimentos para assinatura de Contrato de Inserção 

 1 Reunião do Núcleo Local de Inserção. 

 
Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2017-2018  

 

 

 
Total de atendimentos/acompanhamento/visitas domiciliárias: 45 

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

  Atividade processual:  

• Abertura de 6 novos processos  

• Reabertura de 2 processos 

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

• 2 Processo transferido outra CPCJ – competência territorial 

• 2 Processos remetidos a Tribunal  

 
Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2017-2018 
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 Atendimentos e visitas domiciliárias: 

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

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

• 2 Visita domiciliária em colaboração com outra CPCJ. 

• 2 Visitas à Instituição Divino Salvador em Ílhavo no âmbito de acompanhamento de processo 

CPCJ de criança e mãe aí acolhidas.  

 
Análise comparativa com o período homólogo do ano de 2017-2018 

 

 

 

 
 Outras atividades: 

• 2 Realização de uma reunião da modalidade Alargada 

• Realização de quatro reuniões modalidade Restrita 

• Relatório Anual de atividades 

• Plano de ação para 2019 

• Participação na Festa de Natal das Escolas e IPSS’s 

 

 
GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

 
 Receção de 11 inscrições de novos utentes que procuram oportunidades de emprego/formação. 

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

07 de dezembro de 2018. Compareceram 04 utentes.  

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

ao emprego, que decorreu no passado dia 19 de dezembro de 2018. Compareceram 10 utentes. 
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 Realização de sessão coletiva para assinatura, por parte dos utentes, da declaração de consentimento dos 

dados pessoais, no âmbito do Regulamento Geral da Proteção de Dados Pessoais, que decorreu no 

passado dia 21 de dezembro de 2018. Compareceram 21 utentes.    

 Realização de sessão coletiva que tinha como objetivo a divulgação das medidas de apoio ao emprego, 

que decorreu no passado dia 15 de janeiro de 2019. Compareceram 16 utentes.  

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

18 de janeiro de 2019. Compareceram 06 utentes.  

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

ao emprego, que decorreu, no passado dia 14 de fevereiro de 2019. Compareceram 20 utentes.  

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

Administrativo – Estágio Profissional  

• Total encaminhados: 05 

• Total colocados: 01 

Empregado de armazém  

• Total encaminhados: 09 

Operador de Máquinas  

• Total encaminhados: 01 

Outros Trabalhadores Não Qualificados da Indústria Transformadora  

• Total encaminhados: 24 

• Total colocados: 01 

Outros Técnicos de Controlo de Processos Industriais 

• Total encaminhados: 01 

Outros Instaladores de Máquinas e Equipamentos Elétricos   

• Total encaminhados: 01 

Rececionista  

• Total encaminhados: 01 

Distribuidor de mercadorias   

• Total encaminhados: 01 

Operador de empilhadores  

• Total encaminhados: 02 

Empregado de escritório em geral   

• Total encaminhados: 16 

Operador de caixa 

• Total encaminhados: 02 



 

Página | 56 

Motorista de veículos ligeiros 

• Total encaminhados: 08 

Ajudante de cozinha  

• Total encaminhados: 04 

Servente de pedreiro 

• Total encaminhados:01 

Operador de registo de dados 

• Total encaminhados: 03 

• Total colocados: 01 

Ajudante de cabeleireiro  

• Total encaminhados: 01 

Vendedor em loja  

• Total encaminhados: 07 

Apoio domiciliário  

• Total encaminhados: 01 

Rececionista – Estágio Profissional 

• Total encaminhados: 03 

• Total colocados: 01 

Atendimento ao público – Estágio Profissional 

• Total encaminhados: 02 

Representante Comercial 

• Total encaminhados: 01 

Operador de Contabilidade e escrituração comercial  

• Total encaminhados: 01 

Especialista em Higiene e Saúde – Estágio Profissional   

• Total encaminhados: 03 

Outro Pessoal de Apoio do Tipo Administrativo – Estágio Profissional   

• Total encaminhados: 01 

Engenheiro Industrial e de Produção – Estágio Profissional  

• Total encaminhados: 01 

Outros Especialistas em Engenharia – Estágio Profissional  
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• Total encaminhados: 01 

Especialista em Recursos Humanos – Estágio Profissional  

• Total encaminhados: 01 

Técnico de Compras – Estágio Profissional  

• Total encaminhados: 01 

Serviço de mesa e balcão  

• Total encaminhados: 01 

Canalizador 

• Total encaminhados: 01 

Educador de Infância  

• Total encaminhados: 01 

Motorista de pesados  

• Total encaminhados: 01 

Empregado de limpeza – Estágio Profissional 

• Total encaminhados: 01 

Empregado de serviço de pessoal – estágio Profissional  

• Total encaminhados: 02 

Comerciante de loja – Estágio Profissional 

• Total encaminhados: 01 

Vendedor em loja – Estágio Profissional 

• Total encaminhados – 01 

Ajudante familiar  

• Total encaminhados: 01 

Operário de Máquinas de Lavandaria  

• Total encaminhados: 01 

Carpinteiro de Limpos 

• Total encaminhados: 01 

Cabeleireiro e Barbeiro 

• Total encaminhados: 01 

Eletromecânico, Eletricista e Outros Instaladores de Máquinas e Equipamentos Elétricos 

• Total encaminhados: 01 
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Engenheiro de Obras de Engenharia Civil  

• Total encaminhados: 01 

Outras ações realizadas pelo GIP: 

 Apoio aos utentes na elaboração de Currícula Vitae. 

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

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

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

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

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

emprego, promovidas pelo IEFP. 

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

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

formação, entre outros). 

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

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

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

 

CULTURA E JUVENTUDE 

Animação Cultural 

 
 Preparação e apoio logístico, no âmbito da realização das comemorações do Réveillon 2018/2019 RFM, 

na Praia de Mira, de 29 de dezembro de 2018 a 1 de janeiro de 2019; 

 Programação, e preparação dos Desfiles de Carnaval, a realizar na Vila de Mira a 1 e 5 de março e na Vila 

da Praia de Mira a 3 de março, iniciativas que contam com a participação de diversos estabelecimentos 

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

coletividades culturais e desportivas. 

 
 

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 117 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. 

 Realização de atividades lúdicas no âmbito da Componente de Apoio Família no período de interrupção 

letiva do Natal. 

 Apoio logístico à apresentação da obra literária “Sorriste-me”,  da autora mirense Joana Veríssimo, no dia 

22 de dezembro no Museu do Território da Gândara. 
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Museu Etnográfico e Posto de Turismo da Praia de Mira (MEPT) 

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

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

acessibilidade a todos os cidadãos. 

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

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

 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

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

 Inscrição de 7 novos utentes/leitores na Biblioteca  

• Dezembro - 5 

• Janeiro - 0 

• Fevereiro (1 a 19) - 2 

 
 Atendimento e orientação aos utentes da Biblioteca que requisitam livros num total de 112 formalizações 

de requisição de empréstimo, distribuídos do seguinte modo: 

• Dezembro - 24 

• Janeiro - 18 

• Fevereiro (1 a 19) – 70 

 
Outras atividades: 

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

atividades, com especial ênfase, para: 

 
• Reuniões do Grupo Concelhio da Rede; 

• Projeto “Maré de Livros” que proporciona, aos estabelecimentos educativos que não têm 

Biblioteca, a itinerância de baús de livros do Plano Nacional de Leitura; 

• Apoio à realização das tarefas inerentes ao XII Concurso Literário Jovem, no convite ao escritor 

Nuno Granja.  

• Planeamento do mês da Leitura, articulação com a editora Operaomnia e entrega da obra 

selecionada aos professores do pré-escolar. 

• Planeamento do mês da Leitura, articulação com o animador Rodolfo de Castro para visitar o 1º 

CEB. 

• Planeamento e preparação da ação de formação com Rodolfo Castro, a realizar nos dias 2, 3, 4 

e 5 de setembro. 
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• Coordenação e organização das atividades relativas ao CNL – Concurso Nacional de Leitura, 

relativas à fase municipal, nomeadamente das provas de seleção (2ª fase) a decorrer na 

Biblioteca Municipal de Mira, no dia 20 de fevereiro.  

• Reuniões de trabalho e planeamento de atividades com os “Amigos das Palavras, Meias Palavras 

e Palavrinhas - Grupo de Promoção da Leitura da Biblioteca Municipal de Mira” 

• Apoio ao Dr. Manuel Coquim na elaboração do livro sobre Raúl Brandão na visita à Praia de Mira.  

• Tertúlia “O amor é…”, realizada no dia 16 de fevereiro, pelas 21.30 horas, na BMM, com a 

participação dos “Amigos das Palavras, Meias Palavras e Palavrinhas - Grupo de Promoção da 

Leitura da Biblioteca Municipal de Mira” e Moisés, Grupo Amigos do Fado, Francisco Santos, 

Gaiteiros da Gândara, Francisco Páscoa, André Ferreira e João Pedro Tavares. 

• Estiveram patentes as seguintes exposições, para as quais houve tarefas de preparação e 

apresentação: 

Dezembro, 1-31 – “Natal”, inserida na comemoração do Natal 

Janeiro, 8-20 – “Letras Portuguesas”, Temática de literatura portuguesa 

Janeiro, 21 a 31 – “Dia da Escrita á mão”, inserida na comemoração do Dia da Escrita à Mão 

Fevereiro, 1-28 – “Livros de amor”, inserida na comemoração do Dia dos Namorados 

 

 
ÂMBITO DESPORTO 

Complexo Desportivo Municipal 

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

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

associações/entidades/particulares. 

 
Pavilhão Municipal de Desportos de Mira 

Atividades praticadas nos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro de 2019: 

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

das 8h30 às 18h00, conforme protocolo; 

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

 

 

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

Hóquei e patinagem 21 quarta: 18h – 22h 

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

Patinagem 22 sexta: (17h30) – 21h 

Patinagem 57 sábado: 9h – 14h 

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

ASCV Atletas Horário 

Atletismo 24 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 

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

CMMC Atletas Horário 

Ginástica 12 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 

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

CDN Atletas Horário 

Iniciados 15 Terça: 18h – 20h 

Seniores femininas 18 Quinta: 21h – 22h30 

 

UDP Atletas Horário 

Futsal 12 Terça: 21h – 22h 

 

 
Piscina Municipal de Mira 

Utilizadores nos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro de 2019, nos anos de 2011 a 

2019: 

 
novembro 

Utt IX Esc. Ntç Utt R.L. Utt 2º Ciclo Utt 3º Ciclo Extra/cedência TOTAL 
2018 

Não há dados 
concretos devido 
avaria do controle 

de ponto e de 
registos manuais 

654 ---- 656 9 1.319 

2017 
1.576 585 ---- 310 189 2.660 

2016 
1.580 581 ---- 442 6 2.609 

2015 
1.576 652 156 258 47 2.689 

2014 
1.327 401 ---- 379 3 2.110 

2013 
752 207 0 101 9 1.069 

2012 
1.466 612 69 562 ---- 2.709 

2011 
1.793 630 ---- 221 720 3.364 
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dezembro 
Utt IX Esc. Ntç Utt R.L. Utt 2º Ciclo Utt 3º Ciclo Extra/cedência TOTAL 

2018 
Não tenho dados 
concretos devido 
avaria do controle 

de ponto e de 
registos manuais 

422 ------- 157 101 680 

2017 
857 453 ------ 121 105 1.536 

2016 
872 399 219 ---- 58 1.548 

2015 
1.052 491 ---- 100 74 1.717 

2014 
865 330 ---- 238 182 1.615 

2013 
877  ---- 213 48 1.517 

2012 
818 347 23 266 52 1.506 

2011 
1.116 472 50 178 86 1.902 

 
 
 

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

2019 
Não tenho dados 
concretos devido 
avaria do controle 

de ponto e de 
registos manuais 

643 ---- 384 206 1.233 

2018 
1.452 575 ----- 252 453 2.752 

2017 
1.798 642 ---- 547 44 3.036 

2016 
1.446 1.971 32 431 82 3.962 

2015 
1.484 442 51 435 11 2.423 

2014 
1.376 424 0 456 93 2.349 

2013 
1.349 550 73 728 ------- 2.700 

2012 
1.826 571 89 687 25 3.198 

2011 
1.802 887 155 603 -------- 3.447 
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Estádio Municipal de Mira 

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

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

 
 Mapa de utilização diário 

 

 
Desporto 

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

municipais e atividades organizadas pelos serviços da Câmara: 

 Piscina Municipal - Festa de Natal da XVI Escola de Natação: realizada em vários dias consoante as turmas. 

 
Associativismo 

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

logístico/financeiro/material dos serviços municipais: 

 IV Corta-Mato Miravillas: realizou-se no dia 2 de dezembro, na pista municipal de corta-mato, organização 

da Associação Socio Cultural da Valeirinha em parceria com o Município de Mira; Junta de Freguesia de 

Mira, de Praia de Mira, de Seixo e de Carapelhos; Associação Distrital de Atletismo de Coimbra e 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mira, com a participação de 38 atletas. 

 Natal no Colmeal, Dias Culturais 2018: realizado nos dias 2, 8, 9, 16 e 25 de dezembro e 12 de janeiro, 

em vários locais com a participação do Coral da Bairrada; Grupo de Teatro Sénior de Ílhavo - 

Teatralidades e Figurinos de Ouro; Padre João Paulo Vaz; Grupo Coral de Mira e Coro Legatto; também 

se realizou uma mini feira de natal com diversos artigos de decoração e doces tradicionais da época na 

capela do Colmeal. 

 Torneio de abertura Hóquei em linha: organizado pela Associação Desportiva de Mira, em parceria com o 

Município de Mira, Associação de Patinagem de Coimbra, Associação de Patinagem de Lisboa, no 

Pavilhão Municipal de Desportos de Mira, no dia 9 de dezembro, com a participação de quatro clubes 

Vikings, Camaleões, Knights e ADM. 



 

Página | 64 

 Concerto de Natal: organizado pelo Grupo Coral de Mira, na Igreja Matriz de Mira, no dia 15 de dezembro, 

com a participação do Grupo Coral de Mira e do Coral Polifónico do Oeste de Pombal e apoio da Paróquia 

de Mira e Município de Mira. 

 Concerto de Natal Solidário: realizado pelo Grupo Coral da Barra de Mira, pela terceira vez, no dia 16 de 

dezembro, pelas 17h30, na Capela de Nosso Senhor dos Aflitos, tal como nas edições anteriores, o 

concerto abraça uma causa a Obra de Frei Gil da Praia de Mira em que à entrada teriam que deixar um 

bem alimentar ou de higiene pessoal para ser entregue na instituição, este ano contaram com a 

participação do Coral Caetanense, de São Caetano. 

 VI Festival de Patinagem Artística Avatar SOS Terra: organização da Associação Desportiva de Mira, no 

Pavilhão Municipal de Desportos, no dia 16 de dezembro, em parceria com o Município de Mira, Junta 

de Freguesia de Mira e Associação de Patinagem de Coimbra, com a participação de 20 clubes, Ac. 

Penedo Altos; Cl. Desp. Cucujães, Gr. Rec. Vigor da Mocidade; Ass. Ac. de Coimbra; AR São Miguel P, 

Hoq. Cl Mealhada, Cl Des. Lousanense, Fut Cl Oliveira Hospital, CBES Figueira Lorvão, Seia Futebol Clube; 

ADEF-CCS Carrg Sal; Soulful Skating Academy; Nuc Desp Soc Guarda; Infantes Sagres; Univ Beira Interior; 

ACR Pesseg Vouga; CENAP; Leões Porto Salvo; Isabella, Alberto e Maria e ADM. 

 Um Natal sem Neve e Concerto de Fim de Ano: da responsabilidade da Filarmónica Ressurreição de Mira, 

realizado nos dias 23 e 29 de dezembro, com a participação da Escola de Música e Musical de Natal, 

na Casa do Povo de Mira. 

 Fim de semana Gourmet: uma comédia encenada por Nelson Cadete, realizada nos dias 25 e 29 de 

dezembro e nos dias 5 e 12 de janeiro, no salão Paroquial do Seixo de Mira, da responsabilidade da 

secção de teatro da ACR de Seixo, com a participação de atores do Seixo: Ana Cadete, Camy Martins, 

Kris Castelhano, Jorge Castelhano, Nelson Cadete e Ricardo Seabra. 

 Serão de Variedades de Reis: realizado no Pavilhão Municipal de Mira, da responsabilidade da Associação 

Desportiva de Mira e com a participação de patinagem artística, dança, hip hop, música, canto, 

filarmónica ressurreição de mira, banda blackout, fit me, ginástica rítmica e ballet. 

 Concerto de Natal e 7º Aniversário da UMM: organização da União de Músicos de Mira, realizados no dia 

6 de janeiro, na Igreja Matriz de Mira, com o patrocínio da Acarda Pastelaria, Café Del Atlantic, Alpendre 

Tapas e Bar, Orquídea, Célia Lourenço, PC Fotógrafos, Mira Online, Voz de Mira, Ortopedia Miramédica, 

Fernando Barreto e Filhos, Trianguluz e Mini Mercado Luso Americano, com o apoio do Município e da 

Junta de Freguesia de Mira. 

 A Academia de Artes apresenta Audição Departamentos de Música: realizada no dia 20 de janeiro, na Casa 

do Povo de Mira, da responsabilidade da academia de artes da União de Músicos de Mira. 

 11º Concurso (open) Nacional Pesca Desportiva de Mar: organização dos Anzóis de São Bento, no dia 3 de 

fevereiro, na Praia de Mira. 

 11ºRaid BTT Lagoas de Mira e prólogo noturno: realizou-se no dia 12 de janeiro o prólogo noturno para 

atribuição da box de partida e no dia 13 de janeiro o Raid BTT, organizados pela Associação Cicloturista 

do Cabeço de Mira. A prova tinha duas distâncias, havendo uma com 55 Km e outra com 35 Km. O início 

do evento foi às 9.30 percorrendo de seguida os trilhos do concelho. À semelhança dos anos anteriores, 

a prova tem um cariz solidário muito forte, sendo que este ano a entidade beneficiária foi a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mira. Este ano com a participação/inscrição de 956 atletas. 
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TURISMO 

 
 

Apresentam-se neste relatório alguns dados estatísticos referentes aos meses de novembro, dezembro e janeiro, 

outubro no Parque de Campismo. 

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

alvéolos, dos quais:   

 65 alvéolos destinados a tendas pequenas, canadianas; 

 183 alvéolos destinados a tendas familiares;  

 123 alvéolos para caravanas e autocaravanas,  

 E ainda 21 bungallow’s totalmente equipados. 

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

nacionalidade, nos meses novembro, dezembro 18 e janeiro de 2019 observamos que o parque trimestre teve 

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

As nacionalidades que mais procuram os serviços do parque são, naturalmente a portuguesa a rondar os 80%, 

logo seguido dos Alemães, Franceses e Espanhóis. 
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O gráfico acima, apresenta o número de dormidas no parque de campismo no trimestre novembro, dezembro e 

janeiro. Denota-se um aumento substancial no número de dormidas nestes meses. Para tal tem contribuído a 

Passagem de Ano RFM Praia de Mira e o tempo ameno em janeiro de 2019, que verificamos com números de 

dormidas acima de novembro de 2016 e 2017.  

 
BUNGALOWS 

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

uma procura cada vez mais crescente ao longo dos anos.  

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

bungalows desde 2013. 

Conforme demonstra o gráfico, este trimestre, composto pelos meses de inverno, novembro, dezembro e janeiro 

têm vindo gradualmente a aumentar em termos de taxa de ocupação. 

 
TAXA DE OCUPAÇÃO DOS BUNGALOWS 

   Ano 
Seguinte 

 NOVEMBR
O 

DEZEMBR
O 

JANEIRO 

2013 6% 4% 4% 
2014 25% 17% 12% 
2015 6% 4% 12% 
2016 6% 4% 8% 
2017 8% 17% 11% 
2018 10% 20% 5% 
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OUTROS ÂMBITOS 

Gabinete de Apoio ao Empreendedor de Mira 

 Atendimento e monitorização de (potenciais) empreendedoras/empreendedores; 

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

PROTEÇÃO CIVIL 

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

adversas; 

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

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

 Coordenação de segurança nos eventos realizados no município; 

 Emissão de pareceres a eventos e outras atividades; 

 Acionamento de equipas municipais para remoção de árvores em risco; 

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

 Captura de animais errantes na via pública; 

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

 Participação e eliminação de ninhos de vespa asiática;  

 Controle dos níveis hidrológicos em várias estruturas fluviais; 

 Verificação dos sistemas de combate a incêndios (extintores); 

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

 Campanhas de sensibilização para a queima de sobrantes; 

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

 Plano Municipal de Emergência- alterações propostas pela ANPC; 

 Plano Prévio de Intervenção da Passagem de Ano; 

 Medidas de Autoproteção da Escola Secundária Dra. Maria Cândida e EB2/3 de Mira; 

 Patrulhamento e vigilância na área costeira; 

 Emissão de avisos e alertas em situações de emergência. 

 

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

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

 Informação de 7 certidões; 

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

 Informação de 28 números de polícia em processos de obras; 

 Resposta a outros pedidos de informação – 6; 

 Atualização cadastral; 

 Procedimento para atribuição de dois topónimos na Freguesia de Mira; 

 Realização da formação “A importância do SIG no Município” em contexto de trabalho a três serviços do 

frontoffice; 

 Levantamento do edificado, e respetiva tipologia, na área de abrangência do Programa da Orla Costeira de 

Ovar-Marinha Grande; 

 Georreferenciação das antenas de telecomunicação existentes no concelho; 

 Elaboração de mapas para integrar no PMEPC; 

 Atualização dos eixos viários, toponímia e números de polícia na base de dados; 
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 Atendimento ao público no âmbito do registo da comunicação da realização de queimas; 

 Elaboração de duas propostas de reunião de Câmara sobre sinalização; 

 Realização de vistorias de processos de obras particulares; 

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

 Informação e aprovação em Reunião de Executivo a proposta de integração de área para caminho público 

na localidade da Valeirinha; 

 Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira   

• Prorrogação do prazo de elaboração 

 4.ª alteração ao PDM de Mira  

• Prorrogação do prazo de elaboração 

 Alteração ao Plano de Urbanização de Mira   

• Prorrogação do prazo de elaboração 

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

• Publicação em Diário da República – Declaração n.º 3/2019, de 15 de janeiro; 

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

• Publicação em Diário da República - Aviso n.º 1195/2019, de dia 18 de janeiro; 

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

• Trabalho na proposta de revisão; 

 Revisão do Plano Diretor Municipal  

• Aguarda integração das entidades na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial; 

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

• Aprovação dos Termos de Referência. 

 
AMBIENTE 

 Acompanhamento do Programa de Controlo da Qualidade da Água 2018, registo de análises e 

comunicação obrigatória de incumprimentos aos valores paramétricos à Entidade Reguladora (ERSAR) 

e à Autoridade de Saúde de Mira; 

 Elaboração de editais trimensais com a publicitação dos resultados mensais da qualidade das águas 

fornecidas pela Entidade Gestora nas 3 zonas de abastecimento do concelho; 

 Submissão no portal da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR) dos Indicadores da Qualidade 

da Água de 2017 e respeitantes do Programa de Controlo da Qualidade da Água mensal realizado 

durante esse ano nas zonas de abastecimento do concelho; 

 Comunicação de indicadores de regulação económica no portal da ERSAR, especificamente os designados 

de “Tarifários ao Consumidor Final”, relativo às taxas a aplicar nos serviços de águas de abastecimento, 

águas residuais e resíduos sólidos urbanos, distintos por tipologias de consumidor e escalões de 

consumo, aplicados aos munícipes do concelho durante o ano de 2018;  

 Participação na cerimónia de apresentação do estudo “O Lado Verde da Bandeira Azul”, onde participaram 

6 municípios portugueses eleitos pelo historial ao longo dos 30 anos de Bandeira Azul. Para Mira a 

Educação Ambiental foi o tema desenvolvido pelo estudo e, “…em síntese, somando diversas 

estimativas de valor económico associado ao uso da praia de Mira, chegamos a benefícios socio 

ambientais que excedem claramente os custos de investimento e exploração no ano de 2015…”;  

 Colaboração no desenvolvimento de Atividades de Educação Ambiental da Bandeira Azul, nomeadamente: 

“Somos Mar”, concurso de fotografia promovido pela Rede de Bibliotecas de Escolas de Mira e “Plantar 
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Verde Novo”, requalificação de zona florestal percorrida pelo fogo – pinhal da Gândara, organizado pelo 

Município e dirigido a toda a comunidade escolar, CERCI – Mira e IPSS concelhias;  

 Preparação para submissão da Candidatura ao Programa Praia Acessível, do Instituto Nacional de 

Reabilitação e Programa Praia Saudável, da fundação Vodafone, ambas para submeter à Agência 

Portuguesa do Ambiente; 

 Compilação de informação para preenchimento e submissão no portal do ERSAR dos “indicadores de 3ª 

geração sobre a qualidade de serviço de resíduos urbanos” realizado no concelho de Mira durante 2017;  

 Esclarecimento aos munícipes e às empresas, emissão de pareceres e participação em reuniões técnicas. 

 
 
 

DEFESA DA FLORESTA 

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

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

equipamentos; 

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

ardidos e resposta a procedimentos. 

 Elaboração do relatório trimestral da equipa de sapadores florestais e inserção na plataforma do SGIF e 

na plataforma do SISF para posterior pedido de pagamentos. No 1º trimestre foram intervencionados 

16.1 ha em gestão de combustíveis (manutenção na pista de atletismo). Realização da atividade do dia 

da arvore e auxílio em situações decorrentes dos incêndios 2017. 

 Comemoração do dia da arvore. A atividade realizou -se no dia 21 de março e incluiu a população escolar 

e IPSS. Viveiristas e entidades, tais como Bombeiros e Junta de Freguesia estiveram envolvidos. Com 

cerca de 1100 pessoas, foram plantadas 300 arvores (Sobreiros e pinheiros mansos), no Pinhal da 

Gândara, em Portomar, com o intuito de reabilitação de uma área ardida nos incêndios de 2017. A 

atividade decorreu durante todo o dia. 

 Preparação do Plano Operacional Municipal. Marcação de reunião da CMDFCI de forma a articular todos 

os procedimentos a atuar durante o período critico, assim como meios e recursos disponíveis. Pedido 

de elementos a todos os agentes DFCI de forma a que o plano seja o resultado de todos os 

intervenientes. 

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

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

27.500 euros. 

 Submissão do Relatório de atividades 2017, na plataforma do SGIF e do SISF. Pretende -se de forma a 

garantir as verbas justificar o Plano de atividades proposto no inicio do ano e o executado. 

 Registo de ocorrências de incêndios florestais na plataforma do SISF de forma a validar o trabalho 

realizado pela equipa de sapadores em dias de alerta durante o período critico 2017. 

 Elaboração e afixação de edital da EDP para inicio de intervenções silvícolas de acordo com o proposto no 

PMDFCI em vigor no Município de Mira. 

 Procedimentos para aquisição de material DFCI para a equipa de sapadores florestais 
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ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

 Arranjo da rotunda dos Leitões; 

 Transporte de árvores e participação na atividade “Vale a Pena Verde Novo” - Comemoração do dia da 

árvore;  

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

Lagoa 

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

“Viveiros”; 

 Continuação da produção de plantas na estufa do armazém municipal; 

 Manutenção da rotunda do Lago Real; 

 Manutenção e limpeza do cemitério de Mira; 

 Manutenção de sistemas de rega; 

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

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

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

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

Praia de Mira); 

 Conservação e manutenção dos Espaços Verdes Urbanos (EVU); 

 Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

 Manutenção dos equipamentos; 

 Limpeza do largo da Feira em Portomar; 

 Recolha de ferralha em todo o concelho. 

 
 

TRÂNSITO 

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

 Substituição e colocação de sinalização rodoviária. 

 
 

SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

 Atendimento ao público no gabinete veterinário; 

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

Consultório Médico Veterinário Municipal; 

 Introdução de 29 registos de identificação animal na plataforma SICAFE; 

 Inspeção bissemanal ao Mercado Municipal;  

 Vistorias às feiras de Portomar e Mira; 

 Captura de canídeos errantes- 5 adultos e 5 jovens; 

 Recolha de canídeo acidentado para tratamento - dia 11 março; 

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

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

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

de melhoramentos nas instalações; 

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



 

Página | 72 

 Solicitação pela GNR: 

• dia 6 fevereiro, pelas 18H:15, captura de cães errantes; 

• dia 11 fevereiro, identificação de canídeo em Mira; 

• dia 15 fevereiro, para prestação de auxílio e identificação de canídeo traumatizado na Estrada 

109; 

• dia 19 fevereiro, para avaliação de situação provocada por cão potencialmente perigoso (javali) 

no Miroasis; 

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

• 24 março, pelas 20H:00, para inspeção de animal selvagem, causador de acidente na Estrada 

da Barra; 

• Dia 1 abril, pelas 22H:00, para inspeção de animal selvagem (lontra) que provocou acidente na 

estrada Mira- Praia de Mira; 

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

 Castração de animais errantes para adoção, no consultório médico veterinário municipal- um cão, quatro 

gatas e um gato; 

 Vistorias à Docapesca, para avaliação das condições estruturais e de funcionamento. 
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Unidade de Gestão Urbanística 
Pretende-se com este relatório, informar os membros da Assembleia Municipal, sobre a atividade desenvolvida 

pela Unidade de Gestão Urbanística (UGU) no período que decorre entre 20.09.2018 e 19.02.2019. 

De acordo com os dados retirados da aplicação das obras particulares, SPO (Sistema de Processos de Obras), 

naquele período foram apresentados: 

 

Pedidos de aprovação de projetos de arquitetura 58 

Pedidos de aprovação de especialidades 38 

Pedidos de admissão de comunicações prévias 12 

Pedidos de aprovação de loteamentos 5 

Pedidos de alteração durante a obra 7 

Pedidos de renovação de processo 3 

Pedidos de licença especial – artº 88º 2 

Pedidos de informação prévia 28 

Pedidos de autorização de utilização e alteração de utilização 20 

Pedidos de licença para demolição 5 

Pedidos de certidões diversas 10 

Pedidos de certidões de destaque 4 

Pedidos de certidões de propriedade horizontal 1 

Pedidos de certidões de isenção de licença de utilização 8 

Pedidos consultas de processos 1 

Pedidos vistoria 2 

Pedidos apresentação de elementos solicitados 81 

Pedidos fotocópias autenticadas e simples 67 

Pedidos de informação solicitados por particulares 2 

Pedidos de informação solicitados por entidades públicas 4 

Pedidos prorrogação de alvarás de obras 27 

Pedidos de emissão de alvarás de obras 26 

Pedidos de emissão de alvarás de utilização 32 

Pedidos de obras de urbanização 0 

Pedidos de emissão de alvará de loteamento 5 
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Pedidos de averbamento (artº 9º do RJUE) 4 

Pedidos de averbamento (artº 77º do RJUE) 2 

Pedidos de ocupação da via pública 9 

Pedidos de receção de obras de urbanização 0 

C.P – Início dos trabalhos 9 

Comunicações obras isentas de controlo prévio 5 

Fichas técnicas de habitação 12 

Mera comunicação prévia de estabelecimentos 1 

Requerimentos de pedidos diversos 9 

Foram emitidos os seguintes alvarás: 

Construção edifício multifamiliar 0 

Construção de habitação e muro 6 

Construção de habitação, anexo de apoio e muro 4 

Construção nova de habitação 2 

Ampliação/alteração de habitação 3 

Construção de arrumos agrícolas 1 

Construção de anexos de apoio á habitação 0 

Construção de indústria 1 

Ampliação de anexo de apoio 0 

Ampliação de habitação e comércio/serviços 1 

Construção de muros de vedação 2 

Construção nova de armazém 1 

Construção nova de habitação, comércio/serviços 3 

Licença especial – artº 88º 1 

Ampliação de habitação e anexo de apoio 4 

Ampliação/alteração de indústria 14 

Construção de edifício de culto 14 

Construção de sepulturas perpétuas 38 

Alvarás de utilização 5 

Alvarás de alteração de utilização 8 

Alvarás de demolição 5 



 

Página | 75 

Alvarás de ocupação da via pública 8 

Foram feitas: 

Participações pela Fiscalização, (obras ilegais e edifícios em más condições) 16 

Participações e reclamações por munícipes 13 

 

 
No que respeita às receitas atingidas com os procedimentos desenvolvidos pela UGU, informamos que neste 

período foram emitidas 1332 faturas no valor total de € 118.360,24. De salientar que nesta receita está incluída 

alguma faturação de água, uma vez que todos os serviços passaram a receber faturas referentes a abastecimento 

de água. 

 
 Relativamente a atividades desenvolvidas pela UGU noutros âmbitos há a referir: 

• Conclusão do projeto de arquitetura do Centro de Recolha Oficial dos Animais Errantes de Mira e 

consultas às entidades; 

• Inspeção de rotina e operacional aos Espaços de Jogo e Recreio públicos existentes no Concelho 

com vista a aferir o seu estado, problemas existentes e soluções necessárias para a sua 

correção e elaboração do respetivo relatório; 

• Elaboração do projeto de arquitetura e consulta às entidades, referente à moradia de Raul 

Oliveira Santos, afetada pelo incêndio de 15 de outubro de 2017. 

 
 
 
 
 

 

 

Mira, 20 de fevereiro de 2019 
O Presidente da Câmara 

 
Raul Almeida, Dr. 
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