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

Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria 02 

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

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 39 
Secção de Obras Municipais; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 42 
Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 57  

UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 61  
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Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e 

Auditoria 
(Atividades desenvolvidas de 17 de abril na 12 de junho de 2019) 

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

lhe a coordenação das seguintes atividades: 

 Garantir a realização das atividades inerentes à Gestão da Qualidade; 

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

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

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

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

Qualidade; 

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

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

mediante o tratamento e divulgação dos respetivos resultados; 

 Impulsionar o processo de avaliação dos fornecedores; 

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

especificidade de cada serviço; 

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

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

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

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

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

 

 

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

No âmbito do gabinete da qualidade: 

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

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

de alguns registos de ocorrência; 

 Preparação/articulação e acompanhamento da auditoria interna realizada pela DQM em 14 e 15 de maio 

findo; 

 Resposta ao relatório da auditoria realizada em 14 e 15 de maio; 

 Atualização do Manual da Organização, no âmbito do SGQ; 

 Preparação e coordenação da reunião do SGQ realizada em 29 de maio para efetuar a monitorização e 

acompanhamento dos objetivos definidos para o corrente ano; 

 Elaboração da ata da reunião do SGQ; 

 Preparação e articulação com os serviços relativamente à auditoria de renovação da ISO 9001 “externa “ 

a realizar pela SGS nos próximos dias 25,26 e 27 de junho. 
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Como interlocutora do RGPD 

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

dias 04 de abril e 03 de junho; 

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

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; 

 

Pedidos de transportes Municipais tratados 

Período Nº de pedidos Indeferidos 

Ano 2017 292 34 - Indisponibilidade de viaturas 

Ano de 2018 385 16 - Indisponibilidade de viatura 

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

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

Neste último período registou-se uma diminuição de serviços na sequência da avaria do n/ mini autocarro de 27 

lugares desde o dia 19 de abril até 08 de junho.  
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

INFORMÁTICA 
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS 

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

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

e resolução dos problemas ocorridos. 

 Atualização de configuração dos sistemas operativos servidor instalados no Município; 

 Monitorização de backups; 

 Configuração de Ativos. 

 Instalação e configuração de backups remotos; 

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

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

7.10). 

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

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

Municipal de Mira; 

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

funcionamento do circuito interno de telecomunicações; 

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; 

• Manutenção das aplicações Arquivo e Orçamento Participativo; 

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

de fatura eletrónicas para email e adesão ao débito direto; 
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• Implementação dos 22 processos do projeto Modernização Administrativa - Reengenharia de 

processos promovido pela CIM RC. Configuração e colocação em produção no MyNet; 

 

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. 

 Finalização da implementação dos 22 processos do projeto Modernização Administrativa - Reengenharia 

de processos promovido pela CIM RC. Configuração e colocação em produção no MyNet. 

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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SECÇÃO DE TAXAS, EXPEDIENTE E ÁGUAS (STEA) 
 

O presente relatório síntese, que tem por análise o período compreendido entre 18 de fevereiro de 2019 a 5 de 

junho 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 18 de fevereiro de 2019 a 5 de junho de 2019 foram emitidas diversas guias de receita 

cobradas pela STEA, conforme o gráfico seguinte: 

 

Total de valores cobrados entre 18 de fevereiro de 2019 a 5 de junho de 2019 

 
 

Guias emitidas entre 18 de fevereiro de 2019 a 5 de junho de 2019 
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No que se refere à área de Expediente, no periodo de 18 de fevereiro de 2019 a 5 de junho de 2019, foram 

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

 

Distribuição de um total de 8487 documentos por órgãos destinatários 

18 de fevereiro de 2019 a 5 de junho de 2019 

 

 

ARQUIVO ADMINISTRATIVO 

 
No Arquivo Municipal, prosseguem-se as operações e procedimentos básicos no acervo documental dando 

prioridade à documentação do Arquivo Histórico devido esta ser solicitada por historiadores.  Esta prioridade, tem 

por fim determinar o valor documental para efeitos de conservação permanente ou eliminação, findos os 

respetivos prazos de conservação administrativa, bem como à avaliação e à seleção de documentação acumulada 

de conservação definitiva e sua incorporação no Arquivo Histórico, salvaguardando a ordem original dos 

documentos.  

No Arquivo Administrativo e Notariado - garantir a salvaguarda do património arquivístico. 

 

No Arquivo Municipal, prossegue-se, com as operações e procedimentos básicos no acervo documental: 

higienização, seleção e avaliação da documentação, identificando valores e prazos de conservação. 

 Continuidade na seleção, higienização e avaliação da documentação. 

 Continuidade da digitalização dos documentos do Cemitério 1926 - 1945 (gráfico I). 

 Digitalização dos processos de concessão do terreno no Cemitério 1945-1960 (gráfico II). 
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 Tendo em conta a realização da Eleição para o Parlamento Europeu no dia 26 de maio e o trabalho que a 

preparação das mesmas traz, a equipa colaborou nessa atividade.  

 Transferência de documentação (160 pastas) da Secção de Contabilidade para Incorporação no arquivo 

administrativo definitivo.  

 

Gráfico I 

 

Gráfico II 

No Arquivo histórico - Preservar a memória para investigação histórica. 

A atividade neste arquivo, é um trabalho que determina a importância do documento como veículo cultural, e útil 

à administração pública. O trabalho diário obedece a um tratamento em diversas fases que determina a sua 
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importância como veículo cultural, útil à administração pública, procurado por historiadores e população em geral, 

garantindo a salvaguarda do seu património arquivístico. 

 Levantamento e identificação da documentação por tipologias;  

 Identificar o documento que permite a sua acessibilidade;   

No decorrer dos trabalhos de avaliação da documentação acumulada no arquivo histórico foram encontrados 

documentos com especial destaque: 

 Processos de Vereações: Livros de registo de Vereações da Camara Municipal de Mira dos séculos XVII, 

XVIII e XIX no total 12 com as datas extremas: 1676-1678; 1701-1703; 1711-1714; 1728-1731; 1734-

1738; 1741-1746; 1766; 1817-1821; 1821-1823; 1823-1826; 1826-1829; 1832-1834.  

Estes livros já se encontram higienizados (gráfico III). 

 

 

Gráfico III 

Apesar das operações elaboradas no tratamento do acervo documental no Arquivo Municipal serem morosas e 

difíceis, com um trabalho em equipa, esforço, motivação e dedicação, consegue-se levar a bom termo bons 

resultados que promovem um melhor acesso à informação e à documentação que o arquivo possui à sua guarda 

e que constitui a história e a memória de Mira e do seu povo. 
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ESPAÇO CIDADÃO 
Serviços efetuados no espaço Cidadão no período de 1 de janeiro de 2019 a 7 de junho de 2019. 

 

 

 

ÁREA JURÍDICA 
Da atividade desenvolvida, pela área jurídica, no período em análise (maio e junho), ressalva-se, no âmbito da 

ação regulamentar, a entrada em vigor no dia 6 de junho do Regulamento Municipal de Atribuição dos Donativos 

Financeiros – Conta Solidária. 

Assim, na sequência dos grandes incêndios que deflagraram nos dias 15 e 16 de outubro de 2017, afetando 

gravemente o concelho de Mira, provocando consequências trágicas em habitações, na agricultura, na floresta e 

no tecido económico em geral, a Câmara Municipal teve de tomar um conjunto de medidas de auxílio imediato à 

população que incluiu a criação de uma conta solidária destinada a acolher os contributos da sociedade civil. 

Porém, para que esses donativos possam, agora, ser distribuídos equitativamente e de uma forma transparente, 

foi necessário estabelecer critérios e normas para esse efeito, sem causar quaisquer prejuízos ou restrição dos 

direitos ou interesses legalmente protegidos, através de um procedimento, devidamente publicitado, que não 

deixe margem para dúvidas quanto à forma dessa distribuição de donativos em dinheiro e respetivo destino, pelo 

que se aprovou o referido regulamento. 
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Evidencia-se neste âmbito, a elaboração e análise do projeto de Regulamento de Atribuição de Lotes de Terreno 

para Construção de Habitação Própria na Urbanização da Videira Norte, conjuntamente com a Divisão de 

Educação Cultura e Desporto. 

Por deliberação de 9 de julho de 2001, foi aprovado o Regulamento de Candidaturas a Lotes Unifamiliares, com 

vista à regulamentação da venda dos lotes infra-estruturados para autoconstrução que compõem o loteamento 

da Videira Norte. Ora, volvidos dezoito anos sobre a aprovação do referido regulamento, o mesmo revelou-se 

absolutamente desatualizado, face à realidade atual, quer no que concerne ao valor de venda dos lotes, quer aos 

critérios de seleção dos candidatos. Após análise do regulamento em vigor, concluiu-se que, tecnicamente, se 

revela mais assertiva a elaboração de um novo regulamento que substitua integralmente o atual. Pelo que, foi 

elaborado o referido projeto de regulamento que irá ser submetido a consulta pública. 

Mais se destaca, que se encontra em fase de consulta pública, até ao dia 27 de junho de 2019, o Projeto de 

Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Mira, nos termos do disposto no artigo 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

Por outro lado, evidencia-se a participação no Júri de procedimento concursal de recrutamento de pessoal – 

sapador florestal a termo incerto, que se encontra na fase inicial. 

Noutro contexto, informa-se que foi dado início ao período de discussão pública, no dia 3 de junho de 2019 até 

ao dia 25 de junho de 2019, da proposta de Loteamento n.º 2 da Zona Industrial do Montalvo, da freguesia e 

concelho de Mira, de iniciativa municipal, com a publicação do aviso no Diário da República e a publicitação dos 

respetivos avisos. 

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; 

Acresce que, continua a ser dado seguimento aos procedimentos resultantes dos incêndios de 15 de outubro, 

nomeadamente na elaboração e submissão a assinatura de declarações de destruição pelo fogo de edificações 
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para efeitos de participação às Finanças, bem como, dos processos administrativos tendentes à regularização da 

situação registral de prédios afetados. 

No que respeita 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. 

Relativamente aos pedidos de indemnização resultantes da responsabilidade civil extracontratual do município, 

designadamente, por danos materiais em veículos, informa-se que foi deliberado pelo executivo, no período em 

análise, a assunção da responsabilidade relativamente a 4 pedidos. 

No que respeita aos pareceres jurídicos, desde o início do ano foram emitidos 22 pareceres. Atendendo que no 

ano transato foram emitidos 34 pareceres, constata-se que até à presente data foram emitidos cerca de 64,7% 

dos pareceres emitidos no ano de 2018 e cerca de 95,4% dos pareceres emitidos no ano de 2017. 

Por outro lado, refere-se que ao abrigo do dever que assiste ao Município, previsto no artigo 100.º do RJUE foram 

preparados e envidos para o Ministério Público, neste período, cerca de quatro processos. Este dispositivo 

determina que “O desrespeito dos atos administrativos que determinem qualquer das medidas de tutela da 

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

 

CONTRAORDENAÇÕES 

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

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

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

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

pagamento voluntário. 

 

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

Participações 2017 2018 2019 

Participações da Fiscalização Municipal    

- Para Instauração de Processo de Contraordenação 15 16 17 

Participações da GNR    

- Para Instauração de Processo de Contraordenação    

Denúncias 4 5 10 

Entrada de defesa de processos de Contraordenação 3   

Audições em Processos de Contraordenação 4   
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Não comparência 4   

Pagamentos Voluntários / Coimas Pagas 0   

Mandados 13   

Ofícios 6   

Processos para instaurar 15 21 27 

Total de processos  34 21 27 

 

Encontram-se em curso os seguintes processos de Contraordenação: 

 

Anos Processos de 
Contraordenação 

em curso 
2016 61 
2017 34 
2018 21 
2019 27 
Total 143 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Relatório das atividades desenvolvidas pela da subunidade orgânica de gestão de recursos humanos – de 17 de 

abril de 2019 a 12 de junho de 2019 

 
 Atendimento de trabalhadores 

 Arquivo de documentação nos respetivos processos; 

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

no SGP; 

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

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

 Processamento de Vencimentos, impressão de diversas listagens e emissão de 437 Recibos de 

vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores; 

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

movimentação na aplicação My Doc (252)  

 Processamento mensal de comparticipações da ADSE, 31 recibos (em maio) 
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INFORMAÇÕES: 

 Informação sobre modalidade de horário – Jornada continua (1)  

 Infirmação sobre custo de comparticipações da ADSE (2) 

 Informações sobre abono Pré-natal (2) 

 Informação sobre prestações de serviço e contratos a termo existentes no Município (1) 

 
ADSE: 

 Recebidos 12 cartões da ADSE, efetuada a respetiva alteração de dados na aplicação de pessoal, entrega 

aos trabalhadores e arquivo no processo individual  

 Pedido de emissão na ADSE Direta dos Cartões da ADSE de aposentados (1) 

 Renovação de Direitos da esposa de Trabalhador (1)  

 

Custos Pessoal não docente 

 Fornecimento à Contabilidade de custos no ano de 2018 relativos a pessoal não docente para reporte ao 

IGEFE- protocolo de execução – 155 recibos de vencimento 

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

 
 Elaboração de ata nº3/ Proposta designação (1) 

 Elaboração de designação em comissão de serviço após procedimento concursal tendente à seleção para 

provimento em regime de comissão de serviço, para um cargo de direção intermédia de 3º grau, Chefe 

da Unidade de Gestão Urbanística – UGU e envio para publicação no DR (1) 

 Organização processo de procedimento concursal  

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

determinável, na modalidade de CTFP – termo resolutivo incerto 

 
 Envio para publicação no DR do de Aviso de Procedimento concursal comum para constituição de relação 

jurídica de emprego publico por tempo determinável, na modalidade de CTFP – termo resolutivo incerto 

(1); Elaboração de Aviso para publicação em Jornal expansão nacional e site do município (1), Publicação 

na Bolsa de Emprego publico-BEP; Elaboração de atas (2); Receção de 4 candidaturas;  

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

determinável, na modalidade de CTFP – termo resolutivo certo 

 
 Elaboração de Aviso de Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

publico por tempo determinável, na modalidade de CTFP – termo resolutivo certo e envio para o DR (1); 

Elaboração de Aviso para publicação em Jornal expansão nacional e site do município (1); Publicação 

na Bolsa de Emprego publico-BEP; Elaboração de atas (2); Receção de 5 candidaturas 
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Concurso interno de ingresso para admissão de estagiário de especialista de Informática de Grau 1 – nível 2: 

 Notificação para realização provas de seleção-EPS (1) 

 
MOBILIDADE ENTRE SERVIÇOS: 

 Elaboração de despacho para início de funções no município após conclusão de procedimento e anuência 

do Município de origem (1) 

 Elaboração e envio para publicação DR de aviso sobre mobilidade interna na carreira de trabalhador (1) 

 Elaboração e envio para publicação DR de aviso sobre mobilidades internas intercarreiras (1) 

 Elaboração de despacho para início de procedimento de mobilidade interna entre órgãos ou serviços (1) e 

elaboração de aviso para procedimento de mobilidade interna entre órgãos ou serviços (1), publicitação 

de aviso de mobilidade interna entre órgãos e/ou serviços na BEP (1) e no sítio do município (1)  

 
CGA 

 Envio de notificação a trabalhador para comparência na Junta Médica da CGA para eventual aposentação 

por incapacidade (2)  

 Envio de notificação a trabalhador sobre remição de incapacidade por acidente de trabalho atribuída pela 

CGA (2)  

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

de trabalhador (1) 

 
DECLARAÇÕES: 

 Declaração de escalão de abono de família (9) 

 
SIADAP 

 Apoio administrativo ao CCA 

 Elaboração de atas do CCA 

 Preenchimento de 1 formulário relativo a prestações de abono de família processadas por este Município, 

para apresentação no estrangeiro  

 Elaboração de despacho de atribuição de subsídio de turno a trabalhadores (2)  

 
DECLARAÇÕES:  

 Declaração de escalão de abono de família (9) 
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APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 
Quanto à Secção de Apoio aos Órgãos Municipais (SAOM) dos serviços efetuados em abril e maio de 2019, 
salientamos o apoio técnico-administrativo prestado aos órgãos autárquicos, Câmara Municipal e Assembleia 
Municipal: 

 

 Secretariado da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 29 de abril de 2019 e extraordinária de 09 

de maio de 2019, elaboração das atas, respetivas minutas, editais das deliberações e tratamento do 

respetivo expediente; 

 Secretariado das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 26 de abril, 09 e 23 de maio 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 26 de abril, foram apresentadas 18 propostas, das quais 9 na Divisão Administrativa e 
Financeira, 2 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 9 de maio, foram apresentadas 16 propostas, das quais 4 na Divisão Administrativa e 
Financeira, 4 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, 3 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 
Ordenamento e Ambiente e 5 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 

 

Na reunião ordinária de 23 de maio, foram apresentadas 16 propostas, das quais 3 na Divisão Administrativa e 
Financeira, 3 na Divisão de Obras Municipais, 6 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto e 3 na Divisão de 
Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 1 na Unidade de Gestão Urbanística designadamente: 

 

0
1
2
3
4
5

Reunião de Câmara de 26/04/2019

Aprovado por Unanimidade Aprovado por Maioria Tomado Conhecimento
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Ainda no âmbito do apoio aos órgãos autárquicos:  

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

 Acompanhamento e coordenação dos procedimentos administrativos inerentes à elaboração e aprovação 

de protocolos, de acordo com o procedimento em vigor; 

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

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

pelo Gabinete de Gestão da Qualidade; 

 

Em matéria de contratos públicos: 

 
 Elaboração e outorga do contrato de “EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE REDE VIÁRIA, PISTA CICLO PEDONAL 

E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA AFETADA PELO INCÊNDIO”, celebrado com “Civibérica – Obras Civis, S.A” 

Valor do contrato: 94.370,58 € 

 Elaboração e outorga do contrato de “EMPREITADA DO JARDIM DO BAIRRO DO AREEIRO”, celebrado com 

“Omnimira, Construções, Lda” Valor do contrato: 67.149,92€ 

 Elaboração e outorga do contrato de “EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DA BARRINHA”, 

celebrado com “António Carlos Rocha, Construções de Obras Públicas, Lda” Valor do contrato: 

106.947,01€ 

 Elaboração e outorga do contrato de “EMPREITADA DE PARQUE TEMÁTICO DE PALHEIRINHOS”, celebrado 

com “Toscca, Equipamentos em Madeira, Lda” Valor do contrato: 59.590,00 

 Elaboração e outorga do contrato de “CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO 

DO PARQUE DE CAMPISMO DA JUVENTUDE DA PRAIA DE MIRA”, celebrado com “Rotasol – Investimentos 

Turísticos, Ldª.”  

 Elaboração e outorga do contrato de “AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESTRATÉGICA E APOIO 

TÉCNICO PARA  A ELABORAÇÃO,  INSTRUÇÃO, SUBMISSÃO E  ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE 

CANDIDATURAS DE PROJETOS DE  INVESTIMENTO”, celebrado com “FNWAY – Consulting, Unipessoal, 

Ldª. Valor do contrato: 74.800,00 

 Elaboração e outorga do contrato de “AQUISIÇÃO DE REBOQUES”, celebrado com “Benjamim F. Limede, 

Ldª.”  Valor do contrato: 16.950,00 

 

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

Municipal nos meses a seguir indicados: 
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SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO 
O presente relatório síntese, que tem por período de análise Maio 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 maio  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 Maio no período compreendido entre 2016 e 2019.  

 

 

Figura 1- Indicadores Orçamentais 

 

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

Receita Total Cobrada 4 181 520,12 €   4 240 173,49 €   4 580 000,16 €   4 255 758,00 €    -7%

Despesa Total Paga 3 740 503,60 €   3 951 538,05 €   4 225 732,27 €   3 966 241,47 €    -6%

SALDO TOTAL 441 016,52 €       288 635,44 €       354 267,89 €       289 516,53 €       -18%

SALDO CORRENTE 269 561,02 €       448 803,73 €       546 909,56 €       59 013,63 €          -89%

Receita Total Liquidada do Exercício 4 279 581,73 €   4 262 015,47 €   4 584 058,11 €   4 431 859,74 €    -3%

Despesa Faturada do Próprio Ano 3 367 440,79 €   3 779 047,77 €   3 413 904,94 €   3 334 954,73 €    -2%

Saldo do Próprio Ano 912 140,94 €       482 967,70 €       1 170 153,17 €   1 096 905,01 €    -6%

Compromissos 6 688 061,55 €   8 412 923,43 €   8 000 914,57 €   11 824 225,47 €  48%

Compromissos Por Pagar 2 947 557,95 €   4 461 385,38 €   3 775 182,30 €   7 857 984,00 €    108%
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O saldo corrente representa a diferença entre a receita corrente cobrada líquida 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 Maio de 2019, o Município conseguiu 

gerar um superavit corrente no valor de 59.013.63€, o que representa um decréscimo de 89% face a igual período 

de 2018. 

No entanto, será Importante referir que os dados apurados em 2019 relativamente à receita não são diretamente 

comparáveis com os registados nos anos anteriores pois, a partir de 2019, as notas de cobrança do IMI passaram 

a chegar às caixas do correio dos proprietários e a ser disponibilizadas nas páginas pessoais no Portal das 

Finanças em abril, um mês mais tarde face à prática desde que este imposto foi criado, em 2003. Em 

consequência, este ano o IMI também começou a ser pago um mês mais tarde, em maio, em vez de abril, pelo 

que a respetiva cobrança só será transferida para os Municípios no presente mês de Junho. 

De referir que o momento da elaboração deste relatório já é possível afirmar que, relativamente à primeira tranche 

do IMI, o Município irá receber uma verba superior aos 700 mil euros, pelo que facilmente se conclui que se, à 

semelhança dos anos anteriores, a mesma tivesse sido transferida para o Município no mês de Maio, a receita 

cobrada registaria um crescimento de, aproximadamente 375 mil euros (+8,2%) face a igual período de 2018. 

Em suma podemos afirmar com segurança que até ao final do primeiro semestre de 2019 o Município de Mira 

irá registar um volume de receita superior ao registado em 2018, o que é um indicador do dinamismo da economia 

Mirense. 

 

 
 

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

gerar um superavit de 1.096.905,01€ entre a receita cobrada referente ao exercício em curso e a despesa emitida 

em 2019, o que representa uma ligeira redução face ao verificado em igual período de 2018 (-6%).  

Mais uma vez teremos de enquadrar este resultado na alteração verificada no momento de cobrança do IMI, pois 

se levarmos em consideração o valor previsto receber na primeira tranche do IMI, também neste caso a conclusão 

será exatamente a oposta, isto é, teremos de concluir que o Saldo do Próprio ano estará efetivamente a crescer, 

situação que em próximo relatório de acompanhamento será por certo confirmado. 

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

Podemos ainda analisar um terceiro indicador que nos permite aferir o volume de despesa na ótica dos 

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

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

que, no final do mês de Maio de 2019, ainda se encontrava por pagar. 

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 que iam sendo rececionadas no Município. 

Em 2019 o Município decidiu evoluir ainda mais nesta metodologia e, seguindo as boas práticas preconizadas 

pelo ROC, optou por, simultaneamente, 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 apurados no presente exercício económico de 2019 não serão diretamente comparáveis com 

os registados em igual período de 2018 e, muito menos com os registados nos anos anteriores a 2017.  

Assim, se analisarmos o valor dos compromissos por pagar registados até ao final do mês de Maio de 2019, 

verificamos que o seu valor é 4.082.801,70€ superior ao registado em igual período de 2018 mas que, deste 

valor, 2.900.231,68€ dizem respeito a compromissos por pagar referente às Despesas Com o Pessoal e 

99.662,82€ dizem respeito a Amortização de Empréstimos. 
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Será importante ainda referir que dos compromissos por pagar registados no final de Maio de 2019, 

1.572.813,53€ dizem respeito à Aquisição de Bens de Capital, ou seja, uma parcela bastante significativa dos 

compromissos assumidos pelo Município e que ainda se encontravam por pagar traduzem a aposta efetuada pelo 

Município na concretização de importantes projetos de investimento co-financiados no âmbito do atual quadro 

comunitário de apoio, Portugal 2020. 

 

Figura 4- Compromissos Por Pagar 

 

 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

Conforme se poderá verificar pela análise do quadro n.º 2, no final de Maio de 2019, a Taxa de Execução da 

receita atingiu os 30,12%, que se traduziram na cobrança de 4.255.758€, dos quais 1.979.733,34€ 

correspondem a “Transferências Correntes” (FEF, FSM, IRS) e 534.506,28€ dizem respeito à “Venda de Bens e 

Serviços Correntes” (Ex: Água e Renda EDP). 

A Taxa de Execução da receita apurada no final do Mês de Maio de 2019 é significativamente inferior ao apurado 

em igual período de 2018, no entanto, tal como referirmos anteriormente se ao valor apurado adicionarmos o 

valor que o Município irá receber relativo à primeira tranche do IMI (mais de 700 mil euros), facilmente se conclui 

que a “real” taxa de execução da receita será, garantidamente, superior a 35%, portanto perfeitamente em linha 

com o que foi registado em 2018 e, claramente, superior a 2016 e 2017, 

Trata-se portanto da confirmação de que o processo de orçamentação no Município de Mira é hoje um exercício 

de grande rigor e exigência, isto é, os valores que são definidos em sede de orçamento são, globalmente, aqueles 

que ao longo do ano acabam por ser executados.  
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Figura 5-Receita Cobrada Líquida até ao Final maio - Evolução 

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

receita apurada até ao final do mês de Maio. 

 

 

Figura 6 - Taxa de Execução da Receita No Final de maio 2019 

Através da análise da figura n.º 7 podemos verificar o comportamento que, no final de Maio de 2018, as diversas 

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

Será importante destacar a elevada taxa de execução verificada nos Impostos Indiretos (42,02%), nas Taxas, 

multas e Outras Penalidades (40,85%) e nas Transferências Correntes (38,82%).  

Como já vimos, a taxa de execução dos Impostos Diretos encontra-se “subavaliada” pelo efeito de alteração do 

cronograma de cobrança do IMI. Assim se expurgarmos esse efeito, a taxa de execução seria superior a 54%. 

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

Valor Orçamentado 12 988 754,51 € 13 369 400,56 €  12 838 844,67 € 14 128 505,59 € 10%

Valor Executado 4 181 520,12 €   4 240 173,49 €    4 580 000,16 €   4 255 758,00 €   -7%

Taxa de Execução 32,19% 31,72% 35,67% 30,12%
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Figura 7-Execução da Receita Total Cobrada Líquida até Final de maio 2019 

 

 

 

Figura 8- Peso Relativo de Cada Componente da Receita – Até final de Maio 2019 

 

 

Receita Corrente 

No final de Maio de 2019, a percentagem de realização das receitas correntes situava-se nos 31,19% 

correspondendo a um volume de cobrança de receita de 3.373.288,24€ (Quadro n.º 4). 

 

Dotação 
Anual

Cobrado % de 
Execução

 01  Impostos directos 2 157 948,00 €   476 167,40 €      22,07%

 02  Impostos indirectos 257 055,00 €      108 025,51 €      42,02%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 588 753,00 €      240 490,33 €      40,85%

 05  Rendimentos da propriedade 47 010,00 €         3 282,41 €           6,98%

 06  Transferências correntes 5 100 256,00 €   1 979 733,34 €   38,82%

 07  Venda de bens e serviços correntes 2 619 179,00 €   534 506,28 €      20,41%

 08  Outras receitas correntes 43 434,00 €         31 082,97 €         71,56%

 09  Venda de bens de investimento 704 270,00 €      150 455,64 €      21,36%

 10  Transferências de capital 2 473 255,88 €   595 169,76 €      24,06%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 1 000,00 €           499,65 €              49,97%

 16  Saldo da Gerência Anterior 136 344,71 €      136 344,71 €      100,00%

RECEITA TOTAL 14 128 505,59 € 4 255 758,00 €   30,12%

MAIO 2019
DesignaçãoClassif.
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Figura 9-Execução da Receita Corrente - Final maio 2019 

A figura n.º 10 apresenta a estrutura das receitas correntes no final do Mês de Maio de 2019, isto é, representa 

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

 

 
Figura 10-Estrutura das Receitas Correntes 

A análise da figura n.º 11 permite-nos concluir que, no final de maio de 2019, a receita corrente cobrada pelo 

município de Mira registava um decréscimo de 554.782,28€ (-14,12%) face a igual período de 2018. Para este 

resultado em muito contribui a redução verificada nos Impostos Diretos (-658.166,32€), mais concretamente na 

cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (-729.901,35€) que, como já vimos, é um decréscimo apenas 

“aparente”. Assim, facilmente se conclui que a Receita Corrente não regista uma tendência de decréscimo, mas 

sim de crescimento. 

Dotação 
Anual

Cobrado % de 
Execução

 01  Impostos directos 2 157 948,00 €   476 167,40 €      22,07%

 0102  Outros 2 157 948,00 €   476 167,40 €      22,07%

 010202  Imposto municipal sobre imóveis 1 529 900,00 €   115 001,69 €      7,52%

 010203  Imposto único de circulação 303 427,00 €      145 416,09 €      47,92%

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas imóvei 324 611,00 €      215 749,62 €      66,46%

 02  Impostos indirectos 257 055,00 €      108 025,51 €      42,02%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 588 753,00 €      240 490,33 €      40,85%

 05  Rendimentos da propriedade 47 010,00 €         3 282,41 €           6,98%

 06  Transferências correntes 5 100 256,00 €   1 979 733,34 €   38,82%

 060301  Estado 4 731 576,00 €   1 941 603,07 €   41,04%

 06030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 3 454 271,00 €   1 439 275,00 €   41,67%

 06030102  Fundo Social Municipal 215 106,00 €      89 625,00 €         41,67%

 06030103  Participação fixa no IRS 398 847,00 €      166 185,00 €      41,67%

 06030199  Outras 663 352,00 €      246 518,07 €      37,16%

 060306  Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 302 140,00 €      14 066,15 €         4,66%

 060307  Serviços e fundos autónomos 66 530,00 €         24 064,12 €         36,17%

 07  Venda de bens e serviços correntes 2 619 179,00 €   534 506,28 €      20,41%

 08  Outras receitas correntes 43 434,00 €         31 082,97 €         71,56%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 10 813 635,00 € 3 373 288,24 €   31,19%

Classif. Designação
MAIO 2019
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Importa destacar o crescimento registado na cobrança no IMT (+42,29%), o que acompanhado pelo aumento 

também registado nas Taxas, Multas e Outras Penalidades (+15,91%) será um indicador do clima económico 

bastante positivo que se verifica no Município de Mira, isto é, neste momento, assiste-se a uma vaga de novos 

investimentos no Concelho que estão a ter reflexos claros nos principais indicadores económicos do Concelho.   

 

Figura 11-Evolução da Receita Corrente até final de maio 

 

 

 

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

compreendido entre 2016 e 2019. 

VALOR (€) %

 01  Impostos directos 969 911,33 €    1 142 647,35 € 1 134 333,72 € 476 167,40 €    658 166,32 €- -58,02%

 010202  Imposto municipal sobre imóveis 758 472,13 €    855 624,88 €    844 903,04 €    115 001,69 €    729 901,35 €- -86,39%

 010203  Imposto único de circulação 119 552,14 €    126 285,27 €    137 804,98 €    145 416,09 €    7 611,11 €     5,52%

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas imóvei 91 887,06 €       160 737,20 €    151 625,70 €    215 749,62 €    64 123,92 €   42,29%

 02  Impostos indirectos 58 103,12 €       57 813,61 €       122 718,63 €    108 025,51 €    14 693,12 €-   -11,97%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 192 512,49 €    236 161,91 €    207 476,37 €    240 490,33 €    33 013,96 €   15,91%

 05  Rendimentos da propriedade 3 218,63 €         18 972,98 €       6 013,24 €         3 282,41 €         2 730,83 €-     -45,41%

 06  Transferências correntes 1 920 788,92 € 1 844 049,76 € 1 991 703,71 € 1 979 733,34 € 11 970,37 €-   -0,60%

 0603010 Fundo de Equilibrio Financeiro 1 367 953,00 € 1 449 190,00 € 1 468 330,00 € 1 439 275,00 € 29 055,00 €-   -1,98%

 0603010 Fundo Social Municipal 89 625,00 €       89 625,00 €       89 625,00 €       89 625,00 €       -  €               0,00%

 0603010 Participação fixa no IRS 158 370,00 €    150 890,00 €    157 385,00 €    166 185,00 €    8 800,00 €     5,59%

 0603019 Outras 282 035,08 €    154 344,76 €    245 935,95 €    246 518,07 €    582,12 €         0,24%

 060306  Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados -  €                   -  €                   21 133,86 €       14 066,15 €       7 067,71 €-     -33,44%

 060307  Serviços e fundos autónomos 22 805,84 €       -  €                   9 293,90 €         24 064,12 €       14 770,22 €   158,92%

 07  Venda de bens e serviços correntes 547 676,60 €    447 640,04 €    463 529,14 €    534 506,28 €    70 977,14 €   15,31%

 0701  Venda de bens 195 696,49 €    188 702,46 €    195 434,94 €    207 717,05 €    12 282,11 €   6,28%

 070108  Mercadorias 194 619,91 €    188 046,78 €    194 795,58 €    207 021,05 €    12 225,47 €   6,28%

 070199  Outros 1 076,58 €         655,68 €            639,36 €            696,00 €            56,64 €           8,86%

 0702  Serviços 133 358,97 €    146 874,43 €    153 616,66 €    209 572,20 €    55 955,54 €   36,43%

 070208  Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 78 521,01 €       74 760,80 €       78 056,97 €       96 228,99 €       18 172,02 €   23,28%

 08  Outras receitas correntes 2 636,90 €         1 009,55 €         2 295,71 €         31 082,97 €       28 787,26 €   1253,96%

TOTAL DE RECEITA CORRENTE 3 694 847,99 € 3 748 295,20 € 3 928 070,52 € 3 373 288,24 € 554 782,28 €- -14,12%

VARIAÇÃO 2018-2019
Classif. Evolução da Cobrança de Receita Corrente mai/16 mai/17 mai/18 mai/19
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Figura 12- Evolução das Receitas Correntes - maio 2016-2019 

 

Receita de Capital 

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

capital tinha atingido um valor de 745.625,40€, correspondendo a uma taxa de execução de 23,47%. 

 

 

Figura 83- Execução Orçamental da Receita de Capital 

 

 

 

 

Dotação 
Anual

Cobrado % de 
Execução

 09  Venda de bens de investimento 704 270,00 €      150 455,64 €      21,36%

 10  Transferências de capital 2 473 255,88 €   595 169,76 €      24,06%

 1003  Administração central 2 473 255,88 €   595 169,76 €      24,06%

 100301  Estado 703 355,00 €      292 390,00 €      41,57%

 10030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 383 808,00 €      159 920,00 €      41,67%

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

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

 100307  Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 1 769 900,88 €   302 779,76 €      17,11%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 1 000,00 €           499,65 €              49,97%

 16  Saldo da Gerência Anterior 136 344,71 €      136 344,71 €      100,00%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 3 177 525,88 €   745 625,40 €      23,47%

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

 

Figura 14-Estrutura das Receitas de Capital 

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

período compreendido entre 2016 e 2019. 

 

Figura 15- Evolução da Receita de Capital 

Da análise do quadro n.º 7 podemos constatar que, comparativamente a igual período de 2018, no final de Maio 

de 2019, as receitas de capital cresceram 20,24%, crescimento este que, fundamentalmente, se ficou a dever 

ao aumento verificado na Venda de Bens de Investimento (+43.512,13€) e nas Transferências de Capital com 

origem no Orçamento de Estado de 2019 (+129.245,00€) 

 

Figura 16- Evolução das Receitas de Capital  

VALOR (€) %

 09  Venda de bens de investimento 40 002,49 €       150 027,64 €    106 943,51 €    150 455,64 €    43 512,13 €      40,69%

 10  Transferências de capital 155 095,00 €    267 385,31 €    513 171,91 €    595 169,76 €    81 997,85 €      15,98%

 1003  Administração central 155 095,00 €    267 385,31 €    513 171,91 €    595 169,76 €    81 997,85 €      15,98%

 100301  Estado 155 095,00 €    161 020,00 €    166 343,00 €    292 390,00 €    126 047,00 €    75,78%

 10030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 155 095,00 €    161 020,00 €    163 145,00 €    159 920,00 €    3 225,00 €-        -1,98%

 10030105  Transf. Capital - Art.º 35.º n.º3 Lei 73/2013 -  €                   -  €                   -  €                   132 470,00 €    132 470,00 €    

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

 100307  Estado-Particip.comunitária project.co-financiados -  €                   106 365,31 €    346 828,91 €    302 779,76 €    44 049,15 €-      -12,70%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 1 148,13 €         669,78 €            356,55 €            499,65 €            143,10 €            40,13%

 16  Saldo da gerência anterior 290 426,51 €    73 795,56 €       31 457,67 €       136 344,71 €    104 887,04 €    333,42%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 195 097,49 €    417 412,95 €    620 115,42 €    745 625,40 €    125 509,98 €    20,24%

VARIAÇÃO 2018-2019
Classif. Evolução da Cobrança da Receita de Capital mai/16 mai/17 mai/18 mai/19
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ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

Conforme se poderá verificar pela análise da figura n.º 17, no final de Maio de 2019, a taxa de execução do 

orçamento da despesa cifrava-se em 28,07%, a que correspondeu um volume de pagamentos efetuados de 

3.966.241,47€, valor este ligeiramente inferior ao registado em 2018 (-259.490,80€), mas que se explica pelo 

facto de ter existido uma diminuição da receita cobrada, isto é, pelo facto do Município de Mira não ter recebido 

a primeira tranche do IMI durante o mês de Maio não foi possível efetuar o volume de pagamentos que seria 

“normal” nesta fase do ano. Assim sendo, será expectável que quando tal cobrança de receita vier a suceder, a 

taxa de execução da despesa (pagamento) venha a atingir valores idênticos (ou até superiores) aos registados 

em anos anteriores.  

 

 

 
Figura 17- Evolução da Despesa Total Paga 

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

do mês de Maio. 

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

Pela análise do quadro n,º 9 podemos constatar que, em termos comparativos, no final de Maio de 2019 registava-

se um maior valor de despesa cabimentada (+3.947.488,82€) e, simultaneamente, um maior volume de despesa 

comprometida (+3.823.310,90€), situação perfeitamente natural e expectável tendo em consideração a nova 

metodologia de registo dos compromissos adotada pelo Município e que, no decurso do presente relatório já 

tivemos oportunidade de explicitar com o detalhe que se exige. 

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

Valor Orçamentado 12 988 754,51 €     13 369 400,56 €  12 838 844,67 €  14 128 525,59 €  10%

Valor Executado 3 740 503,60 €       3 951 538,05 €    4 225 732,27 €    3 966 241,47 €    -6%

Taxa de Execução 28,80% 29,56% 32,91% 28,07%
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Será importante referir que, se analisarmos apenas a faturação do ano, isto é, a faturação expurgada da dívida 

transitada, constatamos que, em termos homólogos, no final de Maio de 2019, foi apurado um valor 78.950,21€ 

inferior ao registado em 2018, ou seja, apesar do justificado aumento do valor dos cabimentos e compromissos 

efetuados pelo Município, o ritmo de realização da despesa (faturação) continua bastante “controlado”, 

garantindo dessa forma a o normal e aconselhável equilíbrio das finanças municipais. 

 

 

Figura 19- Evolução da Despesa 

Alterações e Revisões Orçamentais 

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

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

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

 

Despesa Corrente 

No final do mês de Maio de 2019, a taxa de execução da despesa corrente situou-se nos 30,90%, a que 

correspondeu um volume de despesa paga de cerca de 3.314.274,61€ que, quase na sua totalidade, diz respeito 

às despesas com o pessoal (46,65%) e à aquisição de bens e serviços (45,43%). 

 

Figura 21- Execução da Despesa Corrente no final de maio de 2019 

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

no período compreendido entre 2016 e 2019. 

 INSCRIÇÕES / 
REFORÇOS 

 DIMINUIÇÕES / 
ANULAÇÕES 

 TOTAL 

 DESPESAS CORRENTES 10 403 071,00 € 910 633,15 €       587 636,55 €-       322 996,60 € 10 726 067,60 € 75,9%

 01  Despesas com o pessoal 4 453 240,00 €   140 524,91 €       59 470,07 €-         81 054,84 €    4 534 294,84 €   32,1%

 02  Aquisição de bens e serviços 5 163 968,00 €   593 654,01 €       464 301,52 €-       129 352,49 € 5 293 320,49 €   37,5%

 03  Juros e outros encargos 43 000,00 €         4 200,00 €           -  €                     4 200,00 €      47 200,00 €         0,3%

 04  Transferências correntes 719 643,00 €       167 774,23 €       63 854,97 €-         103 919,26 € 823 562,26 €       5,8%

 06  Outras despesas correntes 23 220,00 €         4 480,00 €           9,99 €-                   4 470,01 €      27 690,01 €         0,2%

 DESPESAS DE CAPITAL 3 492 246,00 €   401 931,75 €       491 719,76 €-       89 788,01 €-    3 402 457,99 €   24,1%

 07  Aquisição de bens de capital 3 030 544,00 €   394 006,75 €       484 819,76 €-       90 813,01 €-    2 939 730,99 €   20,8%

 08  Transferências de capital 225 229,00 €       7 925,00 €           6 900,00 €-           1 025,00 €      226 254,00 €       1,6%

 09  Activos financeiros 65 473,00 €         -  €                     -  €                     -  €                65 473,00 €         0,5%

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

 11  Outras despesas de capital 10 000,00 €         -  €                     -  €                     -  €                10 000,00 €         0,1%

TOTAL DA DESPESA 13 895 317,00 € 1 312 564,90 €   1 079 356,31 €-   233 208,59 € 14 128 525,59 € 100%

 PESO 
RELATIVO 

(%) 
CLASSIF DESIGNAÇÃO  DOTAÇÕES 

INICIO DO ANO 

 MODIFICAÇÕES 
 DOTAÇÕES 

FINAL MAIO 19 

ORÇAMENTO COMPROMISSO % 
COMP.

PAGO %          
PAGO

 01  Despesas com o pessoal 4 534 294,84 €     4 446 209,16 €       98,06% 1 545 977,48 €   34,10%

 02  Aquisição de bens e serviços 5 293 320,49 €     4 248 342,73 €       80,26% 1 505 787,19 €   28,45%

 03  Juros e outros encargos 47 200,00 €           31 560,01 €             66,86% 8 588,00 €           18,19%

 04  Transferências correntes 823 562,26 €        556 417,40 €          67,56% 248 786,91 €      30,21%

 06  Outras despesas correntes 27 690,01 €           5 795,96 €               20,93% 5 135,03 €           18,54%

TOTAL DA DESPESA CORRRENTE 10 726 067,60 €   9 288 325,26 €       86,60% 3 314 274,61 €   30,90%

MAIO 2019
DESIGNAÇÃOCLASSIF.
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Figura 92- Evolução da Despesa Corrente até final do mês de maio (2016-2019) 

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

Maio de 2019, as Despesas Com o Pessoal são aquelas que maior peso tem no total (47%), seguido da Aquisição 

de Bens e Serviços com 45%. Importa referir que, comparativamente com igual período de 2018, as Despesas 

com o Pessoal aumentaram a sua importância relativa na estrutura das despesas correntes do Município, pois 

passaram de representar 39% desta para os atuais 47%. 

 

Figura 23- Estrutura das Despesas Correntes 

 
 

Despesa de Capital 

 
Como poderá ser constatado pela leitura da figura n.º 24, no final de Maio de 2019, foi possível atingir uma taxa 

de execução da despesa de capital de 19,16%, a que correspondeu um valor pago de 651.966,86€. 

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

(587.093,04€), e que este representou cerca de 14,8% do total da despesa paga pelo Município de Mira até ao 

final de Maio de 2019. 

Como se poderá também verificar pela análise do quadro, a taxa de execução da despesa de capital, na ótica dos 

compromissos, era no final de Maio de 2019 de 74,53%, o que significa que o Município já tem assegurado um 
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conjunto de investimentos no âmbito do quadro comunitário de apoio Portugal 2020 que, com o natural aumento 

do ritmo de execução dos mesmos também resultará num crescimento acentuado do pagamento desta tipologia 

da despesa, pelo que a respetiva taxa de execução (Pagamentos) irá também aumentar significativamente. 

 

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

Na figura n.º 25 podemos analisar o comportamento da despesa de capital paga até ao final do mês de Maio, no 

período compreendido entre 2019 e 2019. 

 

 
Figura 105- Evolução da Despesa de Capital Paga até ao final do 1.º Trimestre (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.” 

 

ORÇAMENTO COMPROMISSO % 
COMP.

PAGO %          
PAGO

 Aquisição de bens de capital 2 939 730,99 €     2 159 906,57 €       73,47% 587 093,04 €      19,97%

 Transferências de capital 226 254,00 €        150 684,00 €          66,60% 4 700,00 €           2,08%

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

 Passivos financeiros 161 000,00 €        159 836,64 €          99,28% 60 173,82 €         37,38%

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

TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL 3 402 457,99 €     2 535 900,21 €       74,53% 651 966,86 €      19,16%

DESPESA TOTAL 14 128 525,59 €   11 824 225,47 €     83,69% 3 966 241,47 €   28,07%

MAIO 2019
DESIGNAÇÃO
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Ainda de acordo com o referido diploma, 

“Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal pela entidade, como sejam 
a emissão de ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente, ou a assinatura de um 

contrato, acordo ou protocolo, podendo também ter um caráter permanente e estar associados a pagamentos 
durante um período indeterminado de tempo, nomeadamente salários, rendas, eletricidade ou pagamentos de 

prestações diversas”. 

 

Conforme se poderá verificar pela análise da figura n.º 26, no final de Maio de 2019, o valor dos compromissos 

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

(+4.082.801,70€), mas inferior ao apurado no final de Março de 2019 (-980.544,33€).  

Tendo em conta a nova abordagem adotada pelo Município no que diz respeito ao registo dos compromissos, isto 

é, considerando que este ano o Município optou por comprometer logo no início do ano o valor das Despesas com 

o Pessoal e o valor das Amortizações de Empréstimos, seria perfeitamente expectável este crescimento, ou seja, 

o apuramento de um valor elevado de compromissos por pagar logo no início do ano, mas que irá reduzindo à 

medida que caminhamos para o final do ano.  

Aliás a análise do quadro permite constatar isso mesmo pois o Município registou um valor de compromissos por 

pagar de 8,8 Milhões no final d mês de Janeiro, mas no final de Maio este valor já foi reduzido em mais de um 

milhão de euros.  

 

 
Figura 26- Compromissos Por Pagar 

 
 

ENDIVIDAMENTO 

Capital em Divida de Empréstimos 

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

2018 a 2019.  

 

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 € 8 838 528,33 € 7 857 984,00 €
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Figura 27- Capital em Dívida de Empréstimos 

 
Os números apresentados demonstram que, no período de doze meses, foi possível reduzir em mais de 39% o 

valor dos empréstimos contraídos pelo Município de Mira.  

 

 
 

Figura 28- Capital em Dívida de Empréstimos 

 
 
 

Divida a Terceiros  

Se analisarmos a evolução da dívida a terceiros a curto prazo (figura n.º 29), constatamos que, comparativamente 

com igual período de 2018, a dívida regista uma redução de 52.250,07€, o que será mais um indicador da 

consolidação financeira do Município, isto é, demonstra que apesar do Município estar a aumentar 

significativamente o ritmo de realização de investimento, nomeadamente em infraestruturas essenciais para a 

melhoria do bem-estar dos cidadãos de Mira, tal está a ser efetuado sem colocar em causa a “saúde” financeira 

do Município. 

2018 2019
Maio Maio VALOR %

(1)
Capital em Divida de Empréstimos 

Exigível a Curto Prazo
0,00 € 99 656,99 € 99 656,99 € 0%

(2)
Capital em Divida de Empréstimos 

de Médio e Longo Prazo
511 505,43 € 212 524,81 € -298 980,62 € -58,5%

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

Empréstimos
511 505,43 € 312 181,80 € -199 323,63 € -39,0%

EMPRÉSTIMOS
V.H.
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A análise conjugada da evolução da Dívida de Médio e Longo Prazo e de Curto Prazo permite não só constatar 

que ambas reduziram o seu valor, como também verificar que, no prazo de apenas 12 Meses foi possível reduzir 

a dívida em mais de 250 mil euros, o que não poderá deixar de se considerar um bom desempenho. 

 

Figura 2911- Evolução da Dívida a Terceiros de Curto Prazo 

 

Pagamentos em Atraso 

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

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

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

especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes.” 

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

longo do ano no período compreendido entre Janeiro de 2012 e Maio de 2019: 

 

Figura 30- Evolução dos Pagamentos em Atraso 

 

V.H.

31/05/2018 31/05/2019 VALOR

Fornecedores c/c 1 078 997,50 € 1 389 131,28 € 310 133,78 €

Fornecedores - Faturas em Recepção e confe 0,00 € 33140,59 33 140,59 €

Fornecedores de imobilizado, c/c 779 387,90 € 344 775,70 € -434 612,20 €

Estado e outros entes públicos 98 162,24 € 135 964,02 € 37 801,78 €

Administração autárquica 24 305,69 € 11 020,03 € -13 285,66 €

Outros Credores 476 192,70 € 490 764,34 € 14 571,64 €

TOTAL DA DÍVIDA A TERCEIROS DE CP 2 457 046,03 € 2 404 795,96 € -52 250,07 €

VALOR EM DÍVIDA
Dívida a Terceiros a Curto Prazo

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

2012 3 050 104,15 € 3 095 995,69 € 2 186 574,75 € 1 181 741,85 € 268 835,95 €

2013 268 324,43 € 258 535,51 € 125 655,02 € 17 417,65 € 16 259,28 €

2014 14 307,14 € 14 277,14 € 14 277,14 € 0,00 € 0,00 €

2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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

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

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

2019 611 256,86 € 878 957,76 € 742 481,28 €



 

Página | 38 

Tal como referido no relatório anterior, os valores mais elevados dos pagamentos em atraso registados em 2019 

resultam em grande medida do atraso verificado na aprovação das candidaturas efetuadas pelo Município ao 

Portugal 2020 e, por essa via do próprio ritmo de processamento das mesmas, isto é, o Município está a fazer 

um enorme esforço para não deixar de aproveitar todas as oportunidades disponibilizadas pelas diversas linhas 

de financiamento proporcionadas pelo Portugal 2020.  

No entanto, nalguns casos, tal opção estratégica tem implicado que o Município vá avançando com todo o 

processo de despesa e só muito mais tarde venha a ser ressarcido dessa mesma despesa (Ex: Reposição das 

infraestruturas afetadas pelos incêndios), o que naturalmente traz alguma pressão adicional sobre a tesouraria 

de curto prazo do Município. 

Neste contexto, logo que forem “normalizados” estes pagamentos por parte das diversas Autoridades de Gestão 

e seja recebida pelo Municipio a primeira tranche do IMI, será expectável que a referida “pressão de tesouraria” 

diminua e, como tal, o valor dos compromissos por pagar também tendam para zero. 
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 

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

ou por Associações e Comissões de Festas do Concelho; 

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

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

candidaturas;  

 Informações e propostas para reunião de câmara; 

 Execução de peças processuais para abertura de concursos; 

 Atendimento a munícipes; 

 Tratamento e arquivo do expediente; 

 Empreitadas: 

o Execução de passadiço para apoio balnear, na Praia de Mira 

o Sinalização 

o Reforço de conduta Casal S. Tomé 

o Execução de 2 furos para captação de água 

o Execução de passadiço no Parque de merendas da Lagoa 

 

Desenho:  

 Projeto ponte pedonal Casal de S. Tomé; 

 Acessibilidades Vila da Praia de Mira Candidatura; 

 Projeto de execução dos Passadiços do parque de merendas da Lagoa; 

 Projeto de estruturas da rampa do museu da Praia de Mira; 

 Projeto 3D ponte pedonal Casal de S. Tomé; 

 Projeto Avenida da Barrinha; 

 Projeto 3D palheiros da mostra gastronómica; 

 Alterações ao Projeto dos Palheiros para melhoria funcional dos mesmos; 

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

pedidos de reparações necessários; 

 Impressão e organização de processos. 

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; 

 Execução do projeto de execução da Rotunda do Matadouro na EN234 de acordo com o caderno de 

Encargos do IP – peças desenhadas, peças escritas, mapa de quantidades e estimativa orçamental; 

 Vistorias a habitações no âmbito da ação social - elaboração de relatório e mapa de quantidades; 

 Projeto dos Passeios da Presa na Rua do Campo – peças desenhadas, mapa de quantidades e estimativa 

orçamental; 
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 Elaboração do Projeto de Loteamento Nº2 da Zona Industrial do Montalvo – peças desenhas e peças 

escritas; 

 

Fiscalização: 

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

 Requalificação acessível Palheiro Praia de Mira; 

 Requalificação Avenida da Barrinha; 

 Beneficiação Rua Osso da Baleia;  

 Balneários Estádio Municipal de Mira; 

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

 

Águas e saneamento:  

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

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

Praia de Mira; 

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

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

 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 eletricidade e água para o Encontro de Enfermagem, no campo do Touring 

e Parque de Campismo da Praia de Mira. 

 

Calceteiros 

 Reparar calçada em todos os lugares do concelho 

 

Serralheiro 

 Manutenção e reparação da máquina “bobcat” 

 Reparação do destroçador da máquina giratória 

 Reparação de tampas de saneamento e pluviais 

 Reparação de atrelado do trator grande 

 Execução de tampas para poços do serviço de águas 
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 Mudar óleo e outros serviços a várias viaturas 

 

Pedreiro: 

 Fazer saneamento novo na Rua Osso da Baleia 

 Colocar mesas de piquenique Largo da Barrinha frente parque campismo 

 Retirar cercado frente ao parque campismo FAOJ 

 Reparar e colocar vários sinais de trânsito 

 Apoio com carregamento de grades de Ílhavo, Vagos e Cantanhede para Concentração Motard 

 Colocar bancos de jardim no lar de idosos, em Mira 

 Reparar parede de telheiro partida pela máquina na Rua osso da Baleia 

 Colocar tampa de saneamento na Rua Bico das Flores, na Praia de Mira 

 Colocar estacas vala dos quatro metros na Videira 

 Várias reparações de paredes para serviço de águas 

 Apoio no “Encontro dos enfermeiros” com vedações e outros serviços 

 Retirar parque infantil da escola da Lentisqueira 

 Rebaixar lancil para colocar passadeira de invisuais na Praia de Mira 

 Mudar móveis do serviço de contabilidade 

 Vários transportes, serviços de calceteiros e outros  

 

Carpinteiro: 

 Reparar porta gabinete arquitetos  

 Afixar quadro no edifício da Incubadora 

 Reparar portas wc estádio municipal 

 Reparar mesas piquenique no parque frente ao parque de campismo 

 Reparar corrimão desde club náutico ao museu da Praia de Mira 

 Reparar e colocar cabines de voto e urnas para eleições 

 Reparar bancos de jardim em Portomar 

 Aparafusar tabuas do passadiço da barrinha 

 

Transportes: 

 Volvo PQ-63-92: transporte de tout-venant e entulhos; 

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

 Trator Fiat UD-88-58 no serviço de limpeza de fossas; 

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

 Autocarro 53-70-XM transportes Escolares, ao serviço do Desporto e Cultura; 

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

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

 Ford 63-33-IE: transporte de pessoal e ao serviço do Desporto e Cultura; 

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

 Giratória verde: ao serviço das várias equipas; Limpezas com destorcedora; 

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

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

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

associativismo e turismo, entre outros. 

Na área da animação cultural, destacou-se a preparação das Marchas Populares Mira 2019 e preparação das 

Festas de São Tomé. 

Na área da Educação, destacou-se a envolvência nas atividades inseridas na candidatura da CIM RC ao Plano 

Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar a preparação da Componente de Apoio à Família para as 

crianças do 1º Ciclo, para a interrupção letiva de Verão.  

 

ÂMBITO DA EDUCAÇÂO E AÇÃO SOCIAL 

 
Educação 

 
Havendo, no Municipio 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 Municipio. 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, 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 

com especial enfâse na preparação e articulação de questões inerentes à comemoração do Mês da 

leitura, com os estabelecimentos de ensino do 1º Civclo que se traduziu na realização de sessões de 

animação da obra “Histórias mal contadas”, do contador de historias Rodolfo Castro, no dia 24 de Maio; 

 Preparação, planificação e acompanhamento do serviço de Componente de Apoio à Família, para a 

interrupção letiva de Verão, com atividades para as crianças do 1.º ciclo do ensino básico e que 

decorrerá na escola básica do 1º Ciclo da Praia de mira, de 24 de Junho a 19 de Julho. 



 

Página | 43 

 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 nomeadamente ao nível do 

acompanhamento da “Equipa Multidisciplinar” e “Descobre a tua Região”; 

 Realização de projeto, na área da educação física, para as 8 salas de Jardim de Infância, beneficiando 166 

crianças semanalmente; 

 Organização logística da participação dos Jardins de Infância na atividade de “Deixa Apenas a Pegada”, 

que consistiu numa ação de limpeza do areal da Praia, como sensibilização e educação ambiental da 

Campanha Bandeira Azul da Europa; 

 Apresentação dos projetos do 1º ciclo de Empreendedorismo “No Palco com o Gaspar e a Inês”: realizada 

no dia 11 de junho, pelas 18 horas, na Casa do Povo de Mira, a professora Paula Oliveira e os alunos, 

da turma O da EB de Portomar apresentaram uma peça de teatro “A Feira de São Martinho” e a 

professora Ana Oliveira e os alunos do 3ºD da EB do Casal de São Tomé apresentaram um jogo 

“Mirapoly” para testar conhecimentos. Neste dia também tivemos uma vez mais a apresentação dos 

projetos do 5, 9 e secundário e a presença do professor embaixador Carlos Alves. 

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

de Mira, com 140 inscritos ativos para o ano letivo 2018/2019 e que terminará o ano letivo a 19 de 

junho. 

Refeições Escolares 

Pelo Técnico de Higiene e Segurança Alimentar, é realizado o acompanhamento e fiscalização do serviço de 

confeção e fornecimento de refeições e lanches escolares aos alunos dos Jardins de Infância e das Escolas 

Básicas do 1º e 2º Ciclo, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento da Circular n.º 3097/DGE/2018 

sobre “Orientações sobre ementas e refeitórios escolares 2018” e do Caderno de Encargos do “Concurso para 

confeção e fornecimento de refeições e lanches escolares aos alunos das Escolas Básicas do 1º e 2º Ciclo e 

Jardins de Infância do Concelho de Mira, durante o ano letivo de 2018/2019”. 

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

desenvolveram-se as seguintes atividades: 

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

 Análise e validação do plano de ementas; 

 Análise dos registos da qualidade das refeições  e lanches escolares; 

 Reuniões periódicas com a Vereadora Madalena Santos; 

 Reuniões periódicas com o Coordenador Operacional da ITAU (Abílio Alves); 

 Desenvolvimento e acompanhamento do Projeto “Dia do Refeitório Escolar”. 

 Elaboração do Caderno de Encargos para o fornecimento de refeições e lanches escolares para o ano letivo 

2019/2020. 

 

 

Ação Social 

Serviço de Ação Social 

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

período em apreço, entre 15 de abril e 12 de junho de 2019.  
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Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes:  

 1 Visita Domiciliária conjunta com eletricista da Câmara Municipal para avaliação de situação de 

EDP/contador sua mudança e sinalização; uma vez que o mesmo se encontra fora da propriedade da 

munícipe, e existem conflitos de ambas as partes; ou seja entre irmãs. 

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

que se encontra por reabilitar. O requerimento encontra-se no Serviço para estudo e análise. 

 3 Atendimentos para esclarecer e informar acerca de Abono de Família de uma requerente, que tem o seu 

processo pendente desde janeiro devido a problemas de entrega de documentação. 

 Encaminhamento de uma situação social carenciada, que necessitou de uma intervenção da Ação Social 

para requerer refeições gratuitas para munícipe na Associação de Idosos Mirense tendo este 

encaminhamento surtido efeito por um período mínimo de um mês. 

 1 Atendimento a munícipe para assinatura de Declaração de Veracidade, relativa a apoio recebido no 

âmbito do RAESD. 

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

 2 Atendimentos a munícipes para recolha de documentação no sentido de instruir processo, relativo a 

pedido de apoio para requalificar habitação. 

 Realização de um transporte de haveres a munícipe carenciada, que mudou de residência. Visita á 

habitação atual no sentido de averiguar as condições da mesma, pois trata-se de munícipe com 

problemas de saúde graves. 

 3 Atendimentos no âmbito de processo de pedido de apoio económico para realização de obras em telhado 

e canalização de habitação degradada. Atribuição do apoio em deliberação de Reunião de Câmara. 

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

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

económico para subsistência. 

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

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

 2 Atendimentos a Munícipe que solicita apoio económico para pagamento de óculos. 

 1 Atendimento a Munícipe que solicita apoio para aquisição de máquina de lavar roupa. 

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

económico para pagamento de renda. 

 
Outras Atividades: 

 Atualização do ficheiro do Serviço de Ação Social, como objetivo da qualidade. 

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

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

 Reunião com Entidade Formadora – EVOLUIR, sobre o tema “Violência Doméstica”. 

 2 Reunião de discussão/preparação do Regulamento Municipal “ Videira Norte” 
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 Implementação do Programa de Educação Parental dirigido a encarregados de educação de crianças do 

1.º ciclo do ensino básico, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. Foram 

efetuadas 14 sessões com a participação de 8 encarregadas de educação. 

 
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. 

 É realizado acompanhamento, na área de segurança alimentar, do Programa Operacional de Apoio às 

Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC), pelo Técnico de Higiene e segurança Alimentar, no armazém de 

bens alimentares se encontra situado no Edifício Sede da Ex-Cooperativa Agrícola Mirense (junto ao 

depósito da água). 

 
Rede Social 

 1 Sessão de esclarecimento sobre CLDS 4G no Centro Distrital de Segurança Social em Coimbra. 

 Atualização dos documentos: Diagnóstico Social do Concelho de Mira e Plano de Desenvolvimento Social. 

 1 Reunião de Conselho Local de Ação Social (CLAS) – Apresentação da Candidatura ao CLDS 4G. 

 
Rendimento Social Inserção  

 
 2 Reunião do Núcleo Local de Inserção com apresentação da nova coordenadora do Serviço Local da 

Segurança Social. 

 4 Atendimentos no âmbito de acompanhamento de processo de RSI. 

Total de atendimentos/acompanhamento/visitas domiciliárias: 23 

 

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

Atividade processual: 

 Abertura de 13 novos processos  

 Reabertura de 2 processos 
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  6 Processos arquivados por não se justificar o acompanhamento por parte da CPCJ;   

 2 Processos remetidos a Tribunal por retirada de consentimento (alínea C) art 11.º da Lei 147/99 de 1 de 

setembro-)  

 1 Processo arquivado por jovem com idade superior a 18 anos (alínea a) art 5.º da Lei 147/99 de 1 de 

setembro) 

Atendimentos e visitas domiciliárias: 

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

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

 
Outras atividades: 

 Realização de 2 reuniões da modalidade Alargada 

 Realização de 4 reuniões da modalidade Restrita 

 Participação em reunião de preparação do encontro anual inter CPCJ’s 

 Participação em formação da Comissão Nacional sobre a Aplicação Informática  

 Participação de na formação (modulo 1) da Comissão Nacional;  

 Participação no Encontro Nacional das CPCJ’s.  

 Ação de Prevenção e sensibilização sobra a Violência Sexual, promovida pela APAV, dirigida a pais, 

encarregados de Educação e detentores das responsabilidades Parentais 

 Atividades do Mês da Prevenção dos maus Tratos na Infância – abril: Worshops “Como Ser Feliz”, para 

docentes e não docentes. Palestras na EB2 com agentes da G.N.R - Escola Segura. E para os alunos do 

3.º ciclo palestra e se a “Escola formasse Profissionais na …Violência” com o investigador Criminal da 

Policia Judiciária atividade das CPCJ”  

 

GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

 
 Receção de 04 inscrições de novos utentes que procuram oportunidades de emprego/formação. 

 Realização de sessão de informação coletiva com objetivo de divulgação das medidas de apoio ao 

emprego, que decorreu no passado dia 21 de Maio de 2019. Compareceram 09 utentes. 

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

27 de Maio de 2019. Compareceram 08 utentes.  

 Realização de entrevistas, no passado dia 31 de Maio de 2019 para integração de beneficiários de 

Rendimento Social de Inserção em Contrato Emprego – Inserção+, no Município de Mira. Compareceram 

19 utentes.  

 Encaminhamento 02 utentes para o curso de Técnico Auxiliar de Farmácia, promovido pelo Centro de 

Formação Profissional de Coimbra.  

 Encaminhamento de 07 utentes para o Curso de Técnico Auxiliar de Saúde, promovido pelo Centro de 

Formação Profissional de Coimbra.  
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Auxiliar de Serviços Gerais  

Total encaminhados: 06 

Total colocados: 01 

Vendedor em loja   

Total encaminhados: 01 

Motorista de pesados  

Total encaminhados: 02 

Cozinheiro 

Total encaminhados: 01 

Total colocados: 01 

Outros Trabalhadores Não Qualificados da Indústria Transformadora  

Total encaminhados: 05 

Embalador manual   

Total encaminhados: 01 

Empregado de armazém  

Total encaminhados: 01 

Educador de Infância  

Total encaminhados: 01 

 

 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. 

 Apoio aos utentes na elaboração de Currícula Vitae. 
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CULTURA E JUVENTUDE 

Animação Cultural 

 
 Programação e planificação das Marchas Populares mira 2019; 

 Colaboração na preparação da Cerimónia de entrega de medalhas de mérito municipal a IPSS’s do 

concelho, realizada nas comemorações concelhias do 25 de Abril. 

 Inicio de preparação e planificação das Festas de São Tomé 2019; 

 Inicio de preparação e planificação do Programa de animação da época Balnear, na Praia de mira. 

 
Museu do Território da Gândara 

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

semana e feriados, o museu teve, no período em apreço, um total de 221 visitantes. 

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

próximas.  

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

cultura/etnografia/história da região da Gândara. 

 

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 de Mira 

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

 Inscrição de 3 novos utentes/leitores na Biblioteca   
o Abril (16 a 30) – 1 
o Maio – 2 
o Junho – (1 a 15) – 0 

 
 Atendimento e orientação aos utentes da Biblioteca que requisitam livros num total de 38 formalizações 

de pedidos, distribuídos do seguinte modo: 

o Abril (16 a 30) – 11 

o Maio – 19 

o Junho – (1 a 15) - 8 

 Atendimento e orientação aos utentes da Biblioteca que requisitam livros num total de 102 formalizações 

de requisição de empréstimo, distribuídos do seguinte modo: 

o Abril (16 a 30) – 32 

o Maio – 43 

o Junho – (1 a 15) - 27 
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 Articulação e colaboração com a Rede de Bibliotecas Escolares de Mira na planificação e elaboração de 

atividades, com especial ênfase: 

o Reuniões do Grupo Concelhio da Rede; 

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

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

 
 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”; 

 No âmbito da RBM – Rede de Bibliotecas de Mira, apoio à realização das tarefas inerentes ao XII Concurso 

Literário Jovem, na elaboração da apresentação da Cerimónia de entrega de prémios no dia 14 de junho, 

entre outras.  

 Planeamento da Biblioteca de Praia 2019. 

 No âmbito da RBM – Rede de Bibliotecas de Mira, inserido no mês da Leitura, organização de 3 sessões 

com Rodolfo de Castro, dirigido ao 1º CEB, no dia 24 de maio. 

 No âmbito da RBM – Rede de Bibliotecas de Mira, coordenação e organização das atividades relativas ao 

CNL – Concurso Nacional de Leitura relativas à fase intermunicipal, nomeadamente das provas que 

decorreram na Biblioteca Municipal da Figueira da Foz, no dia 6 de abril, da qual saíram duas 

concorrentes do concelho para as provas nacionais; e nas provas que tiveram lugar em Braga, no dia 25 

de maio apurou-se o  2 º lugar a nível nacional. 

 Estiveram patentes as seguintes Exposições Bibliográficas Temáticas, para as quais houve tarefas de 

preparação e apresentação: 

o Abril, 1-28 – “Dia Internacional do Livro Infantil” 

Inserida na comemoração do Livro Infantil 

o Abril, 1-31 – “Livros proibidos pela Censura de Salazar” 

Inserida na comemoração do 25 de Abril 

o Maio, 1-31 – “Bibliografia comunitária” 

Inserida na comemoração do Dia da Europa 

 

 
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 abril e maio de 2019: 
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 Aulas de Educação Física e Desporto Escolar, pela Escola Sec/3 Dr.ª Maria Cândida de Mira, no horário útil 

das 8h30 às 18h00, conforme protocolo; 

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

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

Hóquei e patinagem 21 quarta: 18h – 22h 

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

Patinagem 22 sexta: (17h30) – 21h 

Patinagem 57 sábado: 9h – 14h 

Jogos hóquei 21 domingo de 15 em 15 dias durante a tarde 

 
 Atletismo, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha; 

ASCV Atletas Horário 

Atletismo 24 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 

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

CMMC Atletas Horário 

Ginástica 12 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 

 
 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 abril e maio, nos anos de 2011 a 2019: 

 

abril 

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

Não há dados concretos 

devido avaria do 
455 ---- 75 222 752 
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controle de ponto e de 

registos manuais 

2018 
1.462 556 ---- 89 157 2.264 

2017 
2.426 696 ---- 74 189 3.385 

2016 
1.438 704 ---- 246 130 2.518 

2015 
864 1.445 16 102 82 2.508 

2014 
1.044 503 14 183 129 1.873 

2013 
1.357 644 49 215 6 2.271 

2012 
1.307 456 118 190 3 2.074 

2011 
1.183 679 11 240 71 2.113 

 
maio 

Utt IX Esc. Ntç 
Utt 
R.L. 

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

2019 
Não há dados 

concretos devido 

avaria do controle de 

ponto e de registos 

manuais 

681 160 110 282 1.233 

2018 
1121 531 356 326 149 2.483 

2017 
1.102 677 481 132 101 2.493 

2016 
1.205 584 ------ 243 37 2.069 

2015 
819 564 188 158 23 1.752 

2014 
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1.198 365 155 522 28 2.268 
2013 

1.440 368 133 363 136 2.410 
2012 

1.570 406 80 206 4 2.266 
2011 

1.168 669 232 569 - 2.638 
 
 

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: 

 
 Patinagem artística: Numa parceria entre a Associação de Patinagem de Coimbra (APC) e Câmara 

Municipal de Mira, com o apoio logístico e organizativo da Associação Desportiva de Mira - ADM 

decorreram nos dias 18 e 19 de maio, no Pavilhão Municipal de Mira, várias provas de Patinagem 

Artística: IV Testes de Patinagem Artística da APC; o Torneio Regional de Benjamins e o Campeonato 

Regional de Patinagem Livre. Nestas Provas participaram mais de uma centena de Atletas, Treinadores, 

Seccionistas e Dirigentes de vários Clubes da APC e de outras Associações Regionais. 

 XV Jornadas de Natação da Piscina Municipal de Mira: realizaram-se no dia 8 de junho, na Piscina 

Municipal de Mira, das 15h às 19h, com a participação de cerca de 100 alunos da escola de natação, 

em cooperação com professores, vigilantes e colaboradores; 
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Associativismo 

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

logístico/financeiro/material dos serviços municipais: 

 Concurso Árvore Exemplar de Mira: organização da Confraria Nabos & Companhia, dedicado às 

associações do concelho de Mira e teve como objetivo serem identificadas as árvores localizadas no 

concelho, que contenham características únicas e especiais. As três associações vencedoras irão ganhar 

prémios em produtos e materiais ligados à natureza no valor de 400 euros, 250 euros e 100 euros (vale 

de compras nos Viveiros da Quinta). Este concurso permitirá: o registo de árvores exemplares do 

concelho de Mira; promover a ligação à natureza; valorizar o património Natural; aumentar o interesse 

dos jovens pela natureza e a sua importância num modo de vida sustentável; mapear zonas com 

espécimes de árvores com interesse paisagístico. A árvore vencedora situa-se em Portomar na escola 

do 1º ciclo e foi apresentada pelo Clube Domus Nostra; 

 XVI Concentração Motard: Grupo Motard "Montar Para Viver" realizou a sua XVII Concentração Motard nos 

dias dias 3, 4 e 5 de Maio de 2019 em Corticeiro de Baixo – Mira, no Parque Varandas de São Bento, 

com o apoio do Município de Mira, da Junta de Freguesia de Mira e da Comissão de Gestão do Parque 

Varandas de S. Bento; 

 V Regata Internacional da Barrinha: organizada pelo Clube Náutico da Praia de Mira, com apoio da 

Acuinova e do Município de Mira, com colaboração da Junta de Freguesia de Mira, a ARBL e a Federação 

Portuguesa de Remo e os patrocínios foram ALVOSPOT, OZ Energia, Cruborg, Quitérios, Intermarché 

Mira, Loja dos Mosqueteiros e Ginásios de Educação Da Vinci, com começo pelas 10 horas e as finais 

foram às 15h30, e recolha de tampinhas de plástico e caritas pela Larinha; 

 1ª Caminhada à descoberta das fontes e valas da freguesia de Carapelhos: realizada no dia 12 de maio, 

concentração às 9 horas na antiga escola primária de Corticeiro de Baixo, com apoio da thinking ahead, 

Grupo Folclórico Varandinhas de São Bento, Município de Mira e junta dos Carapelhos; 

 XV Feira dos Grelos: realizada nos dias 17, 18 e 19 de maio, na sede da Confraria Nabos e Companhia, 

organizadora do evento, em Carapelhos. O evento, além do serviço de almoços e jantares também teve 

pastelaria ao vivo, presença dos autores da confraria, provas de vinho e showcooking com os chefes 

Fernando Heleno, Luis Patrão, Luis Lavrador, Rui Reigota e Seven e muita animação ao vivo; 

 Brutus Brave Lake: realizada a 26 de maio, organização da Associação Cicloturística do Cabeço de Mira, 

em Lagoa de Mira, com o privilégio de fazer parte do circuito da LIGA, com a BBL; 

 11º Grande Prémio João Silva e 11ª Caminhada: atividades realizadas pela secção de atletismo do Centro 

Cultural da Praia de Mira, em parceria com a Câmara, patrocinadores e colaboração de algumas 

identidades, no dia 2 de junho, pelas ruas da Vila da Praia de Mira e em simultâneo realizou-se uma 

Caminhada, aberta a todos os participantes e em prol da Obra do Frei Gil, com a oferta de bens 

alimentares ou de higiene pessoal. Em prova estiveram os seguintes escalões: Benjamins, Infantis, 

Iniciados, Juvenis. 
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TURISMO 

Apresentam-se neste relatório alguns dados estatísticos referentes aos meses de abril e maio 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 abril e maio observamos que o parque no que diz respeito a dormidas. 

2017 
  

2018 
  

2019 
 

Nacionalidade ABR MAI % 
 

Nacionalidade ABR MAI % 
 

Nacionalidade ABR MAI % 

Portuguesa 952 712 69% 
 

Portuguesa 141 424 45% 
 

Portuguesa 754 798 76% 

Alemanha 86 78 7% 
 

França 18 120 11% 
 

França 57 88 7% 

Bélgica 0 31 1% 
 

Bélgica 5 113 9% 
 

Alemanha 47 76 6% 

Espanha 75 12 4% 
 

Alemanha 17 92 9% 
 

Países Baixos 13 32 2% 

França 162 156 13% 
 

Reino Unido 4 51 4% 
 

Espanha 0 27 1% 

Países Baixos 16 54 3% 
 

Espanha 3 48 4% 
 

Bélgica 0 14 1% 

Reino Unido 30 6 1% 
 

Países Baixos 5 42 4% 
 

Suíça 0 11 1% 

Luxemburgo 6 10 1% 
 

Suécia 0 32 3% 
 

Luxemburgo 0 7 0% 

Suíça 7 29 1% 
 

Finlândia 0 32 3% 
 

Áustria 0 6 0% 

TOTAL 1334 1088 100% 
 

Suíça 2 24 2% 
 

Reino Unido 19 2 1% 

ACUMULADO 2422  
 

Polónia 1 24 2% 
 

Argentina 0 2 0% 

       
 

Noruega 0 24 2% 
 

Brasil  0 2 0% 

       
 

Luxemburgo 3 12 1% 
 

Canadá 0 2 0% 

     
Estónia  

0 4 
0% 

 

Estados 

Unidos 
0 2 

0% 

     
Itália 3 3 0% 

 
Irlanda 0 2 0% 

     
Irlanda 4 0 0% 

 
Estónia 2 0 0% 

     

República 

Checa 
2 0 

0% 
 

Bielorússia 
2 0 

0% 

     
TOTAL 199 1045 100% 

 
Ucrânia 2 0 0% 

     
ACUMULADO 1244  

 
Itália 6 0 0% 

          
Dinamarca 10 0 0% 

          
Eslovénia 46 0 2% 

          
TOTAL 958 1071 100% 

          
ACUMULADO 2029  

As nacionalidades que mais procuram os serviços do parque são, naturalmente a portuguesa a rondar os 76%, 

logo seguido dos Franceses e alemães com 7% e 6% respetivamente. 
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O gráfico acima, apresenta o número de dormidas no parque de campismo nos meses de fevereiro e março. 

Denota-se um ligeiro decréscimo no número de dormidas nestes meses.  

 
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 abaixo, nos meses em apreço, fevereiro e março, denota-se um crescimento de 

estadias nos bungalows, estes são meses com grandes variações, pois depende sempre das datas das épocas 

festivas, como o Carnaval e Páscoa. 

 

 
TAXA DE OCUPAÇÃO DOS BUNGALOWS 

   
 FEVEREIRO MARÇO 

2013 1% 1% 
2014 4% 11% 
2015 24% 22% 
2016 12% 16% 
2017 16% 11% 
2018 19% 9% 
2019 7% 24% 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 57 

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;  

 Faixa de gestão de combustíveis na rede secundária municipal; 

 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); 

 Participação de queimas e queimadas na plataforma e acompanhamento no terreno; 

 Participação no Seminário Alterações Climáticas; 

 Acompanhamento da empreitada – “Intervenções urgentes de regularização fluvial nas áreas afetadas 

pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017; 

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

 Participação na ação – Adaptação às alterações climáticas 

 Elaboração das Medidas de Autoproteção da EB2 de Mira e de Portomar; 

 Preparação da época balnear 2019; 

 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 20 certidões; 

 Emissão de 7 números de polícia mediante os pedidos de requerente; 

 Informação de 31 números de polícia em processos de obras; 

 Resposta a outros pedidos de informação – 7; 

 Atualização cadastral; 

 Atendimento ao público no âmbito do registo da comunicação da realização de queimas; 

 Atribuição de lugar de estacionamento para MC; 

 Levantamento das passadeiras na localidade da Praia de Mira com georreferenciação; 

 Mapa para a Corrida Solidária Altice; 

 Elaboração da Carta do Usos do Solo; 

 Preparação de Cartografia Temática para a elaboração das Cartas de Risco – CIM Região de Coimbra; 

 Realização de vistorias de processos de obras particulares; 
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 Informação de duas candidaturas do município ao nível dos instrumentos de gestão territorial; 

 Submissão do Estudo de impacte Ambiental da Remodelação das Infraestruturas e Ampliação da Zona 

Industrial de Mira – Polo I; 

 Alteração ao Plano de Urbanização de Mira 

o realização de Conferência Procedimental; 

o correção de documentos de acordo com ata da CP; 

o realização de Reunião de Concertação com a Direção Geral do território. 

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

o Trabalho na proposta de revisão. 

 Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira 

o Reunião com empresa que se encontra a realizar o EIA da candidatura das infraestruturas; 

o Resposta e preparação de material solicitado pela empresa. 

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

Nacional 

o Proposta de elaboração para reunião de câmara. 

 

 
AMBIENTE 

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

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

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

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

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

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

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

produção e distribuição de água potável; 

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

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

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

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

queimas de amontoados na plataforma digital do Município; 

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

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

projetos de limpeza e requalificação de linhas de água; 

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

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

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

resíduos no areal das praias;   

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

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

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

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

levantamento cadastral digital de contentores RU;   



 

Página | 59 

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

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

 Participação no Seminário Alterações Climáticas; 

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

 

 

 

 
DEFESA DA FLORESTA 

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

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

equipamentos; 

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

ardidos e resposta a procedimentos. 

 Procedimentos relativos à comunicação de queimas, registo na plataforma. 

 Elaboração do Plano Operacional Municipal 2019. 

 Participação no Seminário Alterações Climáticas. 

 Proposta de alteração do regulamento da CMDFCI. 

 Reunião da CMDFCI, na qual foi apresentado o POM 2019, ações de sensibilização realizadas e proposta 

de alteração do regulamento da CMDFCI. 

 
 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

 Apoio na limpeza de toda a área onde se realizaram as festas do concelho (Feira Grelos); 

 Limpeza de canteiros e colocação de plantas na EN 109; 

 Limpeza Centro de Saúde de Mira; 

 Limpeza do largo da Feira em Portomar; 

 Manutenção e limpeza do cemitério de Mira; 

 Abertura e fecho de sepulturas no cemitério municipal; 

 Transladações; 

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

Praia de Mira; 

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

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

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

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

Praia de Mira); 

 Continuação da produção de plantas na estufa do armazém municipal; 

 Manutenção da rotunda do Lago Real; 

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

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

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

 Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

 Manutenção dos equipamentos. 

 
TRÂNSITO 

 Proposta de alteração à circulação e sinalização na Praia de Mira; 

 Pintura de passadeiras e colocação de sinalização vertical; 

 Sinalização/corte de estrada no âmbito de alguns eventos realizados. 

SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

 Atendimento ao público no gabinete veterinário; 

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

Médico Veterinário Municipal; 

 Introdução de 32 registos de identificação animal na plataforma SICAFE; 

 Emissão de 5 passaportes de canídeos; 

 Inspeção semanal ao Mercado Municipal;  

 Vistorias às feiras de Portomar e Mira; 

 Captura de canídeos errantes- 4 adultos e 1 gato; 

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

 Recolha e encaminhamento de 1 cadáver de canídeo e de um gato na via pública; 

 Esterilização de 25 animais errantes no âmbito da Campanha de Apoio à Esterilização de animais de 

companhia (despacho 2301/2019); 

 Colocação em quarentena de 1 canídeo; 

 Auxílio a animais errantes acidentados- 1 cão e 1 gato; 

 Deslocação para a avaliação das condições de alojamento de animais de companhia: Praia de Mira e 

Carapelhos; 

 Vistorias ao evento “Feira dos Grelos” no Seixo de Mira. 
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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 20.02.2019 e 17.06.2019. 

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 -------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de aprovação de especialidades ---------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de admissão de comunicações prévias ------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de aprovação de loteamentos ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de alteração durante a obra ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de renovação de processo ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de informação prévia ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de autorização de utilização e alteração de utilização ------------------------------------------- 

- Pedidos de certidões diversas ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de certidões de destaque ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Pedidos de certidões de propriedade horizontal ------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de certidões de isenção de licença de utilização ---------------------------------------------------- 

- Pedidos consultas de processos --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos vistoria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Pedidos apresentação de elementos solicitados ------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos fotocópias autenticadas e simples --------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de informação solicitados por particulares -------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de informação solicitados por entidades públicas -------------------------------------------------- 

- Pedidos prorrogação de alvarás de obras ------------------------------------------------------------------------------ 

- Pedidos de emissão de alvarás de demolição ----------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de emissão de alvarás de obras ------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de emissão de alvarás de utilização ------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de obras de urbanização ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de emissão de alvará de loteamento ----------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de averbamento (artº 9º do RJUE) ---------------------------------------------------------------------------- 

48 
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2 
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41 
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28 

4 

0 
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- Pedidos de averbamento (artº 77º do RJUE) -------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de ocupação da via pública --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de receção de obras de urbanização ----------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de registo de A. L. e placa identificativa ------------------------------------------------------------------- 

- Comunicações obras isentas de controlo prévio ------------------------------------------------------------------- 

- Fichas técnicas de habitação -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Mera comunicação prévia de estabelecimentos ------------------------------------------------------------------- 

- Requerimentos de pedidos diversos --------------------------------------------------------------------------------------- 

---Foram emitidos os seguintes alvarás: 

- Construção edifício multifamiliar -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Construção de habitação e muro -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Construção de habitação, anexo de apoio e muro ---------------------------------------------------------------- 

- Construção nova de habitação ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ampliação/alteração de habitação ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Construção de arrumos agrícolas ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Construção de anexos de apoio á habitação ------------------------------------------------------------------------- 

- Construção de indústria ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ampliação de anexo de apoio -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ampliação de habitação e comércio/serviços ------------------------------------------------------------------------ 

- Construção de muros de vedação ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Construção nova de arrumo agrícola -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Construção nova de habitação, comércio/serviços --------------------------------------------------------------- 

- Licença especial – artº 88º ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ampliação de habitação e anexo de apoio ----------------------------------------------------------------------------- 

- Ampliação/alteração de indústria ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Construção de estabelecimento de turismo em espaço rural ---------------------------------------------- 

- Construção de sepulturas perpétuas -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Alvarás de utilização ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Alvarás de alteração de utilização ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Alvarás de demolição --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Alvarás de ocupação da via pública ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Foram feitas: 

- Participações pela Fiscalização, (obras ilegais e edifícios em más condições) ------------------ 

- Participações e reclamações por munícipes -------------------------------------------------------------------------- 

 

26 

4 

No que respeita às receitas atingidas com os procedimentos desenvolvidos pela UGU, informamos que neste 

período foram emitidas 1156 faturas no valor total de € 130.862,44. 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: 

o Consultas a entidades no âmbito de outros projetos municipais objeto de candidaturas; 

o Participação e colaboração na fiscalização de várias ocupações de espaço público associadas a 

estabelecimentos comerciais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mira, 25 de junho de 2019 
O Presidente da Câmara 

 
Raul Almeida, Dr. 
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