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Estrutura hierarquizada 

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

assumem a designação de Divisão ou Unidade, nelas inseridas as subunidades orgânicas, assumindo a 

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

 

Gabinetes operacionais  

Gabinete de Apoio ao Presidente; 

Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria; 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 02 

Secção de Recursos Humanos; 
Secção de Apoio aos Órgãos Municipais; 

Secção de Taxas, Expediente e Águas; 

Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento; 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 33 

Secção de Obras Municipais; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 38 
Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 49  

UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 54 

Secção de Obras Particulares e Loteamentos. 



 

 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria (GPEQA) 

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

compete-lhe a coordenação das atividades inerentes, designadamente:  

• Garantir que os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade são estabelecidos, 

implementados e mantidos; 

• Apoiar o Sr. Presidente da Câmara na implementação do Sistema de Gestão da Qualidade; 

• Assegurar a promoção e a consciencialização para com os requisitos do cliente/utente em toda a 

organização; 

• Interpretar a Norma de Referência do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ);  

• Analisar a legislação aplicável à atividade no âmbito da certificação e transpor os requisitos legais 

aplicáveis para a documentação do SGQ; 

• Apoiar os Responsáveis de setor/serviço no desenvolvimento, implementação e manutenção do 

SGQ; 

• Verificar a adequabilidade do conteúdo dos documentos do SGQ antes da sua aprovação; 

• Apoiar na preparação dos elementos necessários à revisão do SGQ; 

• Incentivar todos os Colaboradores para o cumprimento da regulamentação do SGQ. 

 

No período de 15 de abril a 09 de junho de 2016, no Gabinete da Qualidade, foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

 Articulação de 60 pedidos de transportes municipais: 

o Receção e encaminhamento do pedido para dar entrada; 

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

transportes para submissão a despacho superior; 

o Notificação ao requerente e registo dos pedidos nos mapas de cedência de transportes; 

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

 Análise, articulação, pedidos de orçamento e elaboração de informações de carência para aluguer 

de transportes - 08 procedimentos de aluguer; 

 Reuniões com os diversos serviços na sequência da análise, revisão e atualização de 

procedimentos e documentos; 

 Articulação, realização análise e resposta aos relatórios de auditoria realizada em 28 e 29 de abril 

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

 Análise, elaboração e disponibilização dos relatórios de avaliação de satisfação de utentes, 

efetuados no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (serviço de águas e de taxas). 

 

Divisão Administrativa e Financeira 

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

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

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

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

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

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

dependência; supervisionar a organização dos serviços de limpeza dos edifícios da autarquia e o respetivo 

pessoal afeto àquelas funções; exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe 

forem cometidos por lei, norma, regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior relativos à 

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

Municipais do Município de Mira). 

 

Área Jurídica 

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; 

 Tratamento e envio aos diversos interessados de legislação pertinente. 

 Elaboração de proposta de decisão de processos de contraordenação; 

 Atendimento ao público; 

 Encaminhamento do expediente; 

 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; 

 Preparação e elaboração de ofícios de resposta a diversas entidades; 

 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. 



 

Das atividades desenvolvidas salienta-se, entre outras, a preparação e elaboração dos programas de 

concurso e editais das hastas públicas para atribuição de locais fixos de venda ambulante na Praia de Mira 

e para atribuição dos espaços de apoio às festas de São Tomé de 21 a 25 de julho de 2016, bem como, a 

preparação dos atos públicos, análise de candidaturas e elaboração das respetivas atas. 

 

Realça-se a preparação de processos e administrativos para envio para tribunal no âmbito dos crimes de 

desobediência. 

Destaca-se, também, a elaboração de propostas de decisão no âmbito dos processos de contraordenação  

 

Por outro lado, ao nível da atividade regulamentar, salienta-se após a aprovação pela Exma. Assembleia 

Municipal o envio para publicação no Diário da República do Regulamento do comércio a retalho não 

sedentário do município de Mira, elaborado ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 

janeiro, ao Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, que aprovou um novo regime jurídico de acesso e exercício 

de atividades de comércio, serviços e restauração (RJACSR), e procedeu à alteração e revogação de outros 

diplomas legais, tendo sido necessário efetuar a revisão do Regulamento de Venda Ambulante e feiras do 

município de Mira, anteriormente regido pela Lei n.º 27/2013, de 12 de abril, e agora revogada pelo referido 

Decreto-Lei. 

 

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

início do ano até à presente data não foi apresentada qualquer reclamação no Livro de Reclamações, 

escudamo-nos por ora de qualquer tratamento, mantendo-se a informação prestada no último relatório. 

 

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

judiciais pendentes: 

 

PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM JUNHO DE 2016 

N.º E TIPO DE 

PROCESSO 

AUTOR/REQUEREN

TE 

RÉU/REQU

ERIDO 

OBJETO/ CAUSA DE PEDIR PROBABILIDADE DE 

RESULTADO 

620/06.0 

BECBR-A – 

Execução de 

Sentença 

Anabela 

Rodrigues - 

Funcionária 

Município 

de Mira 

Diferenças salariais 

€149.812,99 

Transação para 

pagamento a 

prestações 

990/06.0 

BECBR – Acção 

Adm. Especial 

Glória 

Rodrigues - 

Funcionária 

Município 

de Mira 

Nulidade de deliberações de 

Câmara 

Remoto * 

394/11.2 

BECBR – Acção 

Administrativa 

Comum 

Ana Elvira 

Poiares Maduro 

e outros 

Município 

de Mira 

Pedido de indemnização por 

responsabilidade civil 

extracontratual - €1.200.000 

Remoto * 

307/12.4BECB

R - Acção 

Administrativa 

Construções 

Júlio Lopes, SA 

Município 

de Mira 

Empreitada de correcção do 

traçado e repavimentação da 

Variante Sul - Indemnização € 

Transação * 



 

 

Página | 5 

Comum 368.493,88 

573/12.5BECB

R - Acção 

Administrativa 

Comum 

Construções 

Júlio Lopes, SA 

Município 

de Mira 

Empreitada de Correção do 

traçado e repavimentação da 

Variante Sul - Indemnização € 

409.994,94 

Transação  

9/14.7BECBR 

– Acção 

Administrativa 

Especial 

 

Sindicatos de 

Trabalhadores 

da 

Administração 

Local 

Município 

de Mira 

Horário de Trabalho dos 

trabalhadores 

Possível * 

 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTRA-ORDENAÇÃO PENDENTES EM JUNHO DE 2016 

N.º E TIPO DE PROCESSO AUTORIDADE ARGUIDO/REQUERIDO OBJETO  

41/10 – Processo 

Administrativo 

Ministério Público Município de Mira Denúncia dos 

vereadores da oposição 

PSD 

* 

19/2012 – Processo 

Administrativo 

Ministério Público 

– TAF Coimbra 

Município de Mira Denúncia da Comissão 

Politica do PSD Mira 

* 

PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM DEZEMBRO DE 2015             

N.º E TIPO DE 

PROCESSO 

AUTOR/REQUERENTE RÉU/REQUERIDO OBJETO/ CAUSA DE 

PEDIR 

PROBABILIDADE DE 

RESULTADO 

241/13.0TBMIR - 

Execução 

Município de Mira Elisabete da Costa 

Borges 

Execução da 

quantia 

(41.983,86) 

Remoto por falta 

de bens da 

executada * 

683/15.7BECBR AMBISIG, S.A Município de Mira Anulação de 

procedimento de 

concurso público- 

contrato de 

aquisição de 

solução BPM no 

âmbito do projecto 

de Modernização 

Administrativa. 

Remoto ** 

Em recurso para o 

STA 

Proc.742/08.2BEC

BR-A 

Ministério Público Município de Mira Execução de 

Sentença 

Findo-extinção por 

inutilidade 

superveniente da 

lide (legalização) 

Proc. 

304/15.8BECBR 

Ac. Administrativa 

Especial 

Mª Madalena 

Requixa 

Município de Mira Nulidade de 

despacho de alvará 

de obras 

Remoto ** 

Aguarda despacho 

saneador 



 

 NUICO/000781/12.9EACBR ASAE Município de Mira Parque Infantil do 

Cabeço 

* 

 NUICO/001789/12.0EACBR ASAE Município de Mira Parque Infantil de 

Portomar 

* 

 NUICO/001435/13.0EACBR ASAE Município de Mira Parque Infantil de Mira – 

Jardim do Visconde 

* 

 NUICO/001367/13.6EACBR ASAE Município de Mira Parque de Campismo 

Municipal de Mira 

* 

NUICO 001415/13.0BECBR ASAE Município de Mira Parque infantil Corujeira ** 

NUICO 000084/15.7EACBR ASAE Município de Mira Parque Infantil Colmeal ** 

AUTO 272791229 ANSR Município de Mira Matrículas de máquinas 

novas 

** 

Proc. CO/000164/14 IGAMAOT Município de Mira Óleos alimentares ** 

Proc. 109/2016DSAJAL CCDR Município de Mira Campo de Tiro  

 

*Processos transitados do executivo anterior 

**Processos iniciados no atual mandato 

 

 

Informática 

No âmbito da Administração de Sistemas, nos meses de abril e maio, foram desenvolvidos as seguintes 

atividades: 

 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; 

 Reconfiguração da rede informática na sede do Município de Mira; 

 Configuração de Ativos. 

 Configuração de Rede Wireless Pública e Rede Wireless Institucional; 

 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). 

 Integração de novos computadores no domínio do Município de Mira; 

 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;  

 Administração da rede de telefones instalados no Município de Mira; 

 Apoio na configuração dos sistemas SIG. 
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A nível de Desenvolvimento e Suporte Aplicacional foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Apoio no balcão de atendimento; 

 Formação em local de trabalho da aplicação MyDoc; 

 Acompanhamento do desenvolvimento no novo Portal do Município e atualização de informação, 

nomeadamente: publicação de notícias e destaques; ementas escolares; regulamentos; atas. 

 Configuração da plataforma MyNet e Serviços Online; 

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

 Apoio na emissão de faturas através do SGR (Sistema de gestão de Refeições); 

 Criação de manuais de utilizador para o novo backoffice do Portal do Município. 

 

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

atividades: 

 Instalação e atualização de diverso software; 

 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 ruptura 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; 

 Apoio na instalação/manutenção do sistema de recolha biométrico; 

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

CTT; 

 Procedimentos referentes às citações de processos de execução fiscal, disponibilizando referência 

por multibanco, débito direto, CTT; 

 Pedidos de assistência técnica a equipamentos de impressão; 

 Assistência técnica diversa aos equipamentos e utilizadores afetos a: 

o Edifício Câmara Municipal; 

o Piscina Municipal; 

o Posto de Turismo/Museu Etnográfico; 

o Julgados de paz; 

o Mira Center. 

 

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

seguintes operações: 

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

Modelos; 

 Criação de fluxogramas para procedimentos; 

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

 

Foi ainda prestada assistência técnica as Escolas e Jardins de Infância  



 

Arquivo Municipal 

No Arquivo Municipal de Mira encontra-se uma equipa de trabalho composta por quatro pessoas com 

responsabilidades e tarefas diferentes, mas que se completam no seu todo. Duas Assistentes Técnicas na 

área do Arquivo Administrativo, um colaborador a efetuar um CEI + (Contrato de Emprego e Inserção) com 

as seguintes funções: Inventário escrito e fotográfico das Casas Gandarezas, Fontes e Fontenários no 

Concelho de Mira e apoio na desinfestação e higienização dos documentos dos Arquivos Administrativo e 

Histórico. E ainda uma Estagiária PEPAL (Técnica Superior) na área de Arquivo Histórico.  

 

1. O aumento crescente do volume de documentos produzidos e recebidos pela instituição no 

desenvolvimento das suas atividades colocou, o problema da avaliação e seleção documental no centro 

das preocupações de gestão de documentos no arquivo evitando a sua acumulação1. 

 

Os serviços do Arquivo Municipal elaboram um conjunto de operações e procedimentos técnicos que visam 

a racionalização do espaço para maior eficácia nas seguintes tarefas: pesquisa, seleção, avaliação, 

organização, conservação e eliminação: 

• Pesquisa: de documentos solicitados pelos serviços municipais, levantamento de documentação e 

informação referentes ao Cemitério Municipal: pesquisa nos Livros de Atas desde 1899 até 1959; 

• Seleção, avaliação e organização: têm por objetivo a determinação do valor da documentação 

para efeitos de conservação permanente ou eliminação. Esta quando tem valor arquivístico é 

conservada no seu suporte original para ser utilizada posteriormente. 

• Organização e higienização: os documentos são higienizados para o seu acondicionamento2 de 

forma a evitar assim, a sua contaminação e os danos provocados pelos agentes de deterioração3. 

• Eliminação de documentos: consiste na inutilização/incineração destes ao abrigo dos Artigos 6º e 

7º da Portaria nº412/2001 de 17 de Abril, na redação da tabela de seleção que consta na 

Portaria nº1253/2009 de 14 de Outubro. 

 

Ainda no âmbito da eliminação dos documentos, procedeu-se ao levantamento exaustivo destes e aos 

quais não foi reconhecido valor arquivístico e cuja conservação permanente não se justifica. Foi então, 

elaborada a listagem da documentação (ver gráfico seguinte) e solicitado parecer à entidade coordenadora 

– Arquivo Distrital de Aveiro sobre a mesma. Elaborou-se o auto de eliminação remetendo ao conhecimento 

do Executivo Municipal em Reunião de Câmara de 30/05/2016. 

 

                                                 
1 Formação progressiva, natural e orgânica do arquivo. 
2 Os documentos são embalados de forma apropriada à sua preservação, protegendo-os no seu manuseio. 
3 Envelhecimento gradual devido a ações diversas (ácaros, poeiras, etc.), ocasionando a destruição dos mesmos. 
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Fotografia n.º 1 – Documentação que vai ser eliminada 

 

A equipa do Arquivo Municipal além de exercer os serviços acima referenciados, colabora e apoia os 

serviços administrativos da Câmara a pedido da Chefe da DAF: procedeu-se à confirmação e organização 

dos processos de contra ordenação, apoio ao levantamento do correio e atendimento do telefone. 

 

Esteve ainda, envolvida na marcação da reunião com o Diretor do Arquivo Distrital de Aveiro no âmbito da 

colaboração entre estas duas Instituições, tendo como objetivo principal a reestruturação do Arquivo 

Administrativo e a organização do Arquivo Histórico. Sendo que três elementos da equipa no dia 29 de Abril 



 

de 2016 deslocaram-se a Albergaria-a-Velha para participarem no 1.º encontro do Grupo de Trabalho de 

Arquivos Municipais da Região de Aveiro. 

 

2. Foi retomada a atividade do Arquivo Histórico, sendo este o “guardião” das fontes essenciais para a 

construção da identidade e memória do Concelho. Deste modo, foi iniciado o processo de desinfestação4, 

higienização5 (ver fotografia n.º 2), identificação e seleção de documentos históricos. E ainda a análise 

destes e acondicionamento em caixas de arquivo, próprias para efeito, para numa fase posterior se 

proceder à classificação e catalogação dos mesmos. 

 

 
Fotografia n.º 2 – Resíduos e poeiras retirados dos documentos após a sua higienização 

 

Assim, esta “nova fase”6 de organização do Arquivo Histórico, iniciou-se com a leitura e análise dos 

Processos de Doentes (1952 - 1972) e organização destes, para numa fase posterior os documentos serem 

transferidos para caixas de arquivo francês, com os seguintes objetivos: a sua preservação7 (ver fotografia 

n.º 3) e facilitar a sua consulta pelos investigadores, que recorrerem ao Arquivo Histórico. 

 

 
Fotografia n.º 3 – Clipes e agrafos oxidados retirados dos documentos 

 

                                                 
4 Processo de destruição ou inibição da atividade de insetos. 
5 Retirada, por meio de técnicas apropriadas, poeiras e outros resíduos, com a finalidade de preservar a 
documentação. 
6 Nova fase, pois entre 2010/2011, o Arquivo Histórico começou a ser organizado, ao abrigo do programa de 
estágios profissionais: PEPAL. Em 19 de Dezembro de 2014 o espaço físico deste foi inaugurado e no dia 2 de 
Março de 2016 o Arquivo Histórico retoma a sua atividade, com o início de um novo estágio PEPAL. 
7 Já se iniciou a remoção de clipes e agrafos oxidados. 
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Ainda no campo dos Processos de Doentes, procedeu-se à leitura e análise, do Livro de registo de guias 

para o internamento de doentes pobres nos Hospitais (1945-1964), e também de correspondência 

recebida (1960-1971) de estabelecimentos hospitalares e Tribunais (devido às dividas relativas ao 

internamento ou tratamento de doentes). 

 

Analisou-se o Livro de moléstias infeciosas (1927-1938), este contem o registo das pessoas do Concelho 

de Mira, portadoras de doenças infeciosas. 

 

Iniciou-se a pesquisa da documentação militar, existente no Arquivo Histórico, com o objetivo de se 

encontrarem fontes, para futuras atividades relacionadas com os 100 anos da participação de Portugal na I 

Guerra Mundial (1914-1918). 

 

Deste modo, na documentação militar observada, salientam-se dois aspetos: o fato desta encontrar-se em 

mau estado de conservação, isto é, manchada e rasgada, em particular as cadernetas militares. E a 

correspondência militar recebida estar misturada com ofícios e circulares de vários órgãos estatais. 

 

Apesar de não ter sido retirada a correspondência recebida da caixa onde estava arquivada, procedeu-se à 

sua higienização e organização por ano, para numa fase posterior, se fazer a sua seleção e incorporação de 

forma coerente. 

 

Ainda, no âmbito da recolha de fontes, para futuras atividades relacionadas com os 100 anos da 

participação de Portugal na I Guerra Mundial, fez-se o levantamento dos soldados naturais do Concelho de 

Mira, que integraram o Corpo Expedicionário Português (C.E.P.) no website do Arquivo Histórico Militar 

Português, tendo sido os dados recolhidos por localidade. 

 

Por último está a fazer-se a verificação da documentação existente no Arquivo Histórico, isto é, ver a 

documentação que estava empacotada, ou, encaixotada e que não se sabia o que era. Esta tarefa surgiu 

da necessidade de aferir a existência de documentação, que por vezes é solicitada pelos serviços 

municipais. 

 

Assim, organizou-se a documentação por temas, para se fazer a sua higienização e colocação em pastas 

feitas de papel (ver fotografia n º 4), elaboradas para este efeito. 

 



 

 
Fotografia n.º 4 – Pastas de papel feitas para guardar os documentos do Arquivo Histórico 

 

No que diz respeito à documentação, esta vai do século XIX à década de 1960, e é diversificada, pois 

encontrou-se correspondência recebida pelo tesoureiro/aferidor de pesos e medidas da Câmara; 

documentação relativa aos bailes e sessões de cinema realizadas no Concelho; documentação avulsa; 

testamentos; autos de consentimento; termos de fiança; documentos relativos às despesas da Câmara; 

Relação de Chefes de Família de Mira e Instrução Primária. 

 

Contudo merece especial destaque, uma caixa que supostamente só teria documentação militar, e que 

constituiu uma “surpresa”, pois além desta, encontramos pedidos de alinhamento de terrenos; documentos 

relativos à concessão de subsídios de lactação; correspondência recebida e expedida pelo Administrador do 

Concelho; documentação relativa aos Censos da População de 1911. 

 

Quanto à documentação militar, esta é predominantemente do início do século XX, sendo contemporânea 

da Reforma Militar encetada pelos Governos da I República. 

 

Em suma, o Arquivo Administrativo e o Histórico reestruturados e reorganizados irão permitir: promover 

melhor acesso dos serviços camarários e do público em geral, à informação e à documentação que tem à 

sua guarda e que constitui a história e a memória de Mira e do seu povo. Apesar dos “frutos” deste trabalho 

serem morosos e difíceis de obter, pois como qualquer trabalho de investigação tem os seus avanços e 

recuos, tornando-se por vezes inglório, pois não há perceção do esforço, da motivação e da dedicação que 

os funcionários têm na execução do seu trabalho.  

 

 

Gestão de Recursos Humanos 

Nesta subunidade orgânica, no período de 14 de abril a 9 de junho de 2016, foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

 Atendimento ao público/trabalhadores; 

 Arquivo dos registos de assiduidade mensal dos trabalhadores; 

 Arquivo de documentação nos respetivos processos; 
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 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 mensal de comparticipações da ADSE, no total de 133 recibos; 

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

vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores; 

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

MyDoc (220); 

 Elaboração de informações (22) relativas a: 

o Comparticipações da ADSE (2); 

o Pagamento de acertos a trabalhadores aposentados (2); 

o Pensão de sobrevivência (1); 

o Faltas: por falecimento de familiar (2); 

o Faltas por aniversário (6); 

o Jornada continua (1); 

o Férias ao abrigo do estatuto de trabalhador estudante (2); 

o Ajudas de custo (2); 

o Direito a férias-Licença parental (1); 

o Licença sem remuneração (1); 

o Dispensa para a amamentação (1); 

o Curso de fitofarmacêuticos/ajudas custo (1); 

 Elaboração de Despachos de designação de pessoal responsável pelo atendimento no Balcão 

atendimento e substituições/abono para falhas (5) 

 Aviso de celebração de CTFP por tempo indeterminado (1); 

 Aviso de renovação da Licença sem remuneração (1); 

 Elaboração de Circular ADSE – Pedido de documentação (CC, NISSS, NIF e IBAN) e divulgação pelo 

colaborador (1) 

 Elaboração e envio para publicação no Diário da Republica de aviso de desligação do serviço por 

motivo de aposentação (1); 

 Tratamento de dados de rácios de gestão referentes ao balanço social do ano 2015 e 

fornecimento de quadro para o relatório de Gestão. 

 Elaboração de declarações: relativas a abono de família (10); de vínculo (3); para CAF (1); 

 Elaboração de simulações de aposentação (1); 

 Pedido de Junta Médica para a atribuição de incapacidade por acidente trabalho de trabalhadora 

através da CGA – direta e envio de documentação (1); 



 

 Elaboração da proposta de autorização de abertura de procedimentos concursais comuns para 

constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de um posto de trabalho da 

carreira e categoria de Técnico Superior, na área de atividade de Engenharia Geológica a afetar à 

DPCPOA - Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e de um posto de 

trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico, na área de atividade de Assistente 

administrativo a afetar à DAF/Secção Contabilidade, Património e Aprovisionamento, ambos 

previstos no mapa de pessoal do Município; 

 Pedido de Junta Médica da ADSE por acidente de serviço – Recidiva através da ADSE Direta e 

envio de documentação (1) e insistência (1); Pedidos de Junta Médica (2); Notificação dos 

trabalhadores da data realização da JM (4); Pedido de esclarecimento na ADSE Direta para envio 

das quotizações de Anabela Rodrigues Santos na sequência de pagamentos de acertos devidos 

por diferenças remuneratórias na sequência de ter intentado ação em tribunal contra o Município 

(1); Inserção comprovativo matrícula de descendente (1); 

 Entrega de cartões de ADSE e respetiva alteração de dados na aplicação de pessoal e seu arquivo 

(11); 

 Inscrição de trabalhadores (5) em Ações de formação e respetiva articulação entre as entidades 

formadoras/formandos e o serviço de Contabilidade /Aprovisionamento (assunção de custos); 

 Inserção e atualização de dados de beneficiários na ADSE – Direta e na aplicação de SGP (50); 
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Apoio aos Órgãos Municipais 

Quanto à Secção de Apoio aos Órgãos Municipais dos serviços efetuados entre 16 de abril e 09 de junho 

2016, salientamos o apoio técnico-administrativo prestado aos órgãos autárquicos, Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal, designadamente: 

 Secretariado da sessão ordinária da Assembleia Municipal, de 29 de abril de 2016, elaboração da 

ata, respetiva minuta, edital das deliberações e tratamento do respetivo expediente; 

 Secretariado das reuniões ordinárias, da Câmara Municipal de 22 de abril, de 12 e 30 de maio e 

09 de junho de 2016, elaboração das atas, respetivas minutas, editais das deliberações e 

tratamento do respetivo expediente; 

 Organização da documentação e expediente relativo às referidas reuniões/sessões e respetivo 

arquivamento, nomeadamente: 

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

Assembleia Municipal e respetiva publicitação na intranet;  

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

Vereadores; 

o Envio das ordens de trabalho e convocatórias das sessões da Assembleia Municipal e 

respetiva documentação para os Senhores Membros da Assembleia; 

o Tratamento adequado das propostas das reuniões de Câmara e respetiva documentação 

anexa, designadamente, recolha de assinaturas, cabimentação orçamental, digitalização 

e demais procedimentos informáticos, com vista ao carregamento na plataforma 

“Arquivo” e respetivo tratamento no “MyDoc”; 

o Publicitação dos editais das deliberações na página do Município de Mira e envio dos 

mesmos para os jornais: ”Gandarez” e “Voz de Mira”; 

o Inserção, após aprovação, das atas das reuniões da Câmara Municipal e sessões da 

Assembleia, no” BackOffice Intranet”, com vista à sua disponibilização na Intranet e 

Internet e envio dos respetivos extratos para as diferentes divisões; 

o Emissão de certidões das deliberações dos Órgãos Municipais. 

 

Deliberações das reuniões da Câmara Municipal 

 

Na reunião de 22 de abril foram apresentadas 8 propostas, das quais 6 na Divisão Administrativa e 

Financeira, 1 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto e 1 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 

Ordenamento e Ambiente. Foram aprovadas por maioria 2 propostas e as restantes 6 por unanimidade, de 

acordo com o gráfico seguinte: 

 

 

 



 

 

 
 

Na reunião de 12 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. Foram aprovadas por maioria 5 propostas 

e as restantes 11 por unanimidade, de acordo com o gráfico seguinte: 

 

 
 

 

Na reunião de 30 de maio foram votadas 14 propostas, das quais 1 na Divisão Administrativa e Financeira, 

6 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, 3 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e 

Ambiente e 4 na Unidade de Gestão Urbanística. Foram aprovadas por maioria 4 propostas, registou-se 1 

tomada de conhecimento e as restantes 9 por unanimidade, de acordo com o gráfico seguinte: 
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Na reunião de 09 de junho foram votadas 12 propostas, das quais 4 na Divisão Administrativa e Financeira, 

1 na Divisão de Obras Municipais, 4 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto e 3 na Divisão de Proteção 

Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente. Foram aprovadas 8 propostas por unanimidade, 1 por 

maioria e registaram-se 3 tomadas de conhecimento, de acordo com o gráfico seguinte: 

 
 

Ainda no âmbito do apoio aos órgãos autárquicos:  

 Elaboração de contributos para o Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas do Município de Mira; 

 Coordenação do relatório de atividades municipais. 

 

 

 

 



 

Em matéria de contratos públicos: 

 Elaboração e outorga do contrato com a empresa “VIAMETRIC, LDA.”, de “Empreitada de 

Pavimentação de diversos troços de arruamentos no Município de Mira” 

 Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Bdux Consulting, Lda.”, de “Aquisição de 

Serviços externos de assessoria financeira à Câmara Municipal de Mira” 

 Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Gandararte Espetáculos e Sonorizações, Lda.”, 

de “Aquisição de Serviços de agenciamento de artistas para espetáculos musicais para as Festas 

de S. Tomé 2016” 

 

Secção de Taxas, Expediente e Águas (STEA) 

 

No que se refere à área das Taxas, persistem as ações de correção e complemento de procedimentos 

administrativos de modo a melhorar o desempenho relativamente ao cumprimento dos prazos legais. 

 

Durante o período de 1 de abril a 31 de maio de 2016 foram emitidas diversas guias de receita cobradas 

pela STEA, conforme gráfico seguinte: 
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Total de valores cobrados entre 01 de abril e 31 de maio de 2016 

 
 

 

Guias emitidas entre o dia 1 de abril e 31 de maio de 2016 
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No que se refere à área de Expediente, no período correspondente entre o período de 01 de abril a 31 de maio 

de 2016, apresenta os movimentos abaixo indicados de documentos, sendo os gráficos seguintes de 

distribuição de documentos por órgãos destinatários, bem como da correspondência enviada para o exterior. 

 

Distribuição de um total de 4090 documentos por órgãos destinatários 

01 de Abril a 31 de Maio de 2016 
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Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento 

 

INFORMAÇÃO PREVISTA NA ALÍNEA C) DO N.º 2 DO ART. 25º DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO NA 

REDAÇÃO ATUAL 

 

Execução Orçamental8 – Ano de 2016 

1. Execução Orçamental  

A execução orçamental fornece informação acerca das taxas de execução dos documentos previsionais: Taxa 

de Execução do Orçamento da Receita/ Taxa de Execução do Orçamento da Despesa; Taxa de Execução do 

Plano Plurianual de Investimentos; Taxa de Execução das Atividades Mais Relevantes). 

 

A taxa de execução é dada pelo quociente entre o montante cobrado líquido/ orçado (receita) ou pago/ orçado 

(despesa; PPI; AMR). Análise Estrutural Receita/Despesa. 

 

Despesa 

A taxa de execução global do Orçamento da Despesa é de 28,80% sendo que a da despesa corrente atinge 

uma execução de 34,36% e a despesa de capital cifra-se em 10,44%. 

 

Despesa Prevista Executada Taxa de Execução % 

Despesa Corrente 9.970.147,51 € 3.425.286,97 € 34,36 

Despesa Capital 3.018.607,00 € 315.216,63 € 10,44 

Despesa Global 12.988.754,51 € 3.740.503,60 € 28,80 

 

                                                 
8  A informação foi elaborada de acordo com os registos contabilísticos e reflete a execução orçamental a 31-05-2016  
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Análise Estrutural da Despesa 

  Orçamento Execução Taxa Execução 

Despesas Com Pessoal 4.044.170,00 1.472.315,17 36,41 

Aquisição Bens e Serviços 5.191.026,51 1.773.905,85 34,17 

Juros e Outros Encargos 96.000,00 7.053,45 7,35 

Transferências Correntes 565.531,00 150.438,58 26,6 

Outras Despesas Correntes 73.420,00 21.573,92 29,38 

Despesas Correntes 9.970.147,51 3.425.286,97 34,36 

Aquisição Bens de Capital 2.440.298,00 238.632,30 9,78 

Transferências de Capital 306.363,00 16.825,85 5,49 

Ativos Financeiros 70.946,00 0,00 0 

Passivos Financeiros 200.000,00 59.758,48 29,88 

Outras Despesas Capital 1.000,00 0,00 0 

Despesas de Capital 3.018.607,00 315.216,63 10,44 

Total Geral 12.988.754,51 3.740.503,60 28,8 

 

 

Receita 

A taxa de execução global do Orçamento da Receita é de 32,19% sendo a taxa de execução da receita corrente 

34,62% e capital 9,63%. 

Receita Prevista Executada Taxa de Execução % 

Receita Corrente 10.671.057,00 3.694.847,99 34,62 

Receita Capital 2.026.071,00 195.097,49 9,63 

Outras Receitas 291.626,51 291.574,64 99,98 

Receita Global 12.988.754,51 4.181.520,12 32,19 
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Análise Estrutural da Receita 

 

Orçamento Execução Taxa Execução 

Impostos Diretos 2.630.000,00 969.911,33 36,88 

Impostos Indiretos  353.000,00 58.103,12 16,46 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 716.200,00 192.512,49 26,88 

Rendimentos de Propriedade 35.000,00 3.218,63 9,2 

Transferências Correntes 4.768.857,00 1.920.788,92 40,28 

Venda de Bens e Serviços Correntes 2.087.000,00 547.676,60 26,24 

Outras Receitas Correntes 81.000,00 2.636,90 3,26 

Receitas Correntes 10.671.057,00 3.694.847,99 34,62 

Venda de Bens Investimento 252.939,00 40.002,49 15,82 

Transferências de Capital 1.773.132,00 155.095,00 8,75 

Receitas Capital 2.026.071,00 195.097,49 9,63 

Outras Receitas  1.200,00 1.148,13 95,68 

Saldo Orçamental 290.426,51 290.426,51 100 

Total Geral 12.988.754,51 4.181.520,12 32,19 
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Execução do PPI e AMR 

A taxa de execução do PPI cifra-se em 9,8 %, conforme quadro, e apenas reflete o montante pago no período e 

não a execução física. O valor em dívida corresponde ao montante executado fisicamente e não pago e 

ascende a 606.633,59 €, sendo que 447.102,14 € corresponde a faturas referentes ao processo judicial em 

curso da Construções Júlio Lopes, S.A.. 

 

Execução Anual do PPI 

  
Orçado Execução 

Taxa 

Execuçã

o Anual 

Dívida 

1.Funções 

Gerais 

111 Administração Geral 110.000,00€ 11.368,60€ 10,3% 50.648,64 € 

121 Proteção Civil 15.000,00€ 4.532,30€ 30,2% 2.334,40 € 

2.Funções 

Sociais 

211 Ensino Não Superior 37.000,00€ 4.066,03€ 11,0% 1.045,50 € 

232 Ação Social 4.000,00€ 0,00€ 0,0% 1.327,23 € 

242 Ordenamento Território 

1.262.000,00

€ 

144.859,06

€ 11,5% 

501.676,14 

€ 

243 Saneamento e 

Salubridade 332.500,00€ 30.610,72€ 9,2% 37.077,48 € 

244 Abastecimento de Água 156.070,00€ 17.411,51€ 11,2% 625,46 € 

245 Resíduos Sólidos 34.228,00€ 0,00€ 0,0% 0,00 € 

246 Proteção Meio Ambiente 34.000,00€ 12.350,90€ 36,3% 3.120,01 € 

251 Cultura 11.500,00€ 414,56€ 3,6% 0,00 € 

252 Desporto, recreio e lazer 32.000,00€ 2.184,35€ 6,8% 5.381,67 € 

3.Funções 

Económicas 

320 Indústria e Energia 361.000,00€ 1.756,81€ 0,5% 0,00 € 

330 Transportes e 

comunicações 26.000,00€ 4.439,90€ 17,1% 1.991,86 € 

341 Mercados e Feiras 10.000,00€ 0,00€ 0,0% 0,00 € 

342 Turismo 15.000,00€ 4.637,56€ 30,9% 1.405,20 € 

 

TOTAL 

2.440.298,00

€ 

238.632,30

€ 9,8% 

606.633,59 

€ 
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A taxa de execução das Atividades Mais Relevantes é de 29,81%, e corresponde a um valor pago de 

412.389,09 €. 

Execução Anual das Atividades Mais Relevantes 

  
Orçado Execução 

Taxa 

Execuçã

o Anual 

Dívida 

1.Funções 

Gerais 

111 Administração Geral 16.000,00€ 393,00 € 2,46% 465,00 

121 Proteção Civil 105.580,00 € 22.997,42 € 21,78% 2.961,25 

2.Funções 

Sociais 

211 Ensino Não Superior 332.500,00 € 
102.897,55 

€ 
30,95% 79.453,97 

220 Saúde 2.000,00 € 0,00 € 0,00% 0 

232 Ação Social 130.150,00 € 4.728,90 € 3,63% 150,00 

242 Ordenamento do Território 31.000,00 € 1.882,41 € 6,07% 10.301,95 

245 Resíduos Sólidos 505.250,00 € 
202.101,13 

€ 
40,00% 143.831,83 

246 Proteção Meio Ambiente  1.500,00 € 547,35 € 36,49% 0 

243 Saneamento e 

Salubridade 
677.500,00 € 

205.200,03 

€ 
30,29% 175.025,09 

251 Cultura 114.500,00 € 14.532,70 € 12,69% 200,00 

252 Desporto, recreio e lazer 75.000,00 € 19.111,24 € 25,48% 0 

3.Funções 

Económicas 

342 Turismo 15.000,00 € 0,00 € 0,00% 0 

320 Indústria e Energia 521.000,00 € 
238.280,64 

€ 
45,74% 0 

4.Outras 

Funções 

410 Operações Dívida Pública 211.000,00 € 61.682,13 € 29,23% 0 

420 Transferências entre 

administrações 
182.863,00 € 17.372,85 € 9,50% 0 

430 Diversas Não 

Especificadas 
70.946,00 € 0,00 € 0,00% 0 

 

TOTAL 

2.991.789,00 

€ 

891.727,35 

€ 
29,81% 412.389,09 

 

 

2. Resumo Diário de Tesouraria  

À data de 31 de maio de 2016, a tesouraria apresenta um total de disponibilidades de 828.835,18 € sendo 

457.849,66 € referente a operações orçamentais e 370.985,52 € de operações de tesouraria. 

 

3. Conceito de Dívida Total de Operações Orçamentais 

A dívida total de operações orçamentais no período “n” corresponde ao total das dívidas a terceiros do balanço 

no período “n” (dívidas a terceiro de médio e longo prazo + dívidas a terceiros de curto prazo, que constituem o 

total da dívida do município no período (“n”), menos as dívidas resultantes de operações não orçamentais no 

final do período “n” (que incluem, para além das cauções em posse do município, os valores que estejam em 

dívida no final de cada período de operações de tesouraria – cobranças efetuadas pelas autarquias locais com 

obrigatoriedade de entrega a terceiros. 



 

 

Página | 27 

 

 

Evolução da Dívida do Município – Não considerando a contribuição SM/AM/SEL/Entidades Participadas  

Dívida Longo Prazo (empréstimos de longo prazo), a 31-05-2016, cifra-se em 909.917,84 €, assim repartido: 

• Empréstimo contraído em 2001 no valor de €1.496.393,69 – Totalmente Utilizado – Montante em 

dívida € 494.841,50; 

 

• Empréstimo contratado em 2002 no valor de € 4.489.200,00 destinado a Investimento; Só Creditado 

em conta € 997.600,00; Valor em dívida – € 138.660,34  

 

• Empréstimo contratado em 2009 – PREDE – Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do 

Estado: 

 Estado – Valor de € 394.880,00 - Totalmente Utilizado – Montante em dívida – € 276.416,00; 

 

Evolução da Dívida de Longo Prazo 

 

31-03-2015 

 

31-05-2015 

 

31-08-2015 

 

31-10-2015 

 

31-12-

2015 

 

31-01-

2016 

 

31-03-

2016 

 

31-05-

2016 

 

1.118.885,5

6 

 

1.108.219,3

8 

 

1.068.731,3

8 

 

1.019.830.5

0 

 

969.676,3

2 

 

969.676,3

2 

 

920.584,0

2 

 

909.917,8

4 

 

 

Evolução da Dívida de Curto Prazo (Dívida Corrente de Operações Orçamentais):  

 31-10-2015 31-12-2015 31-01-2016 31-03-2016 31-05-2016 
01 – 
Despesas 
Com pessoal 

1.287,34€ 1.287,34€ 0,00€ 0,00€ 1.287,34 € 

02 – 
Aquisição de 
Bens e 
Serviços 

680.517,65€ 994.075,16€ 694.264,92€ 864.709,30€ 660.403,39 € 

03 – Juros e 
Outros 
Encargos 

43.542,63€ 44.327,62€ 43.542,63€ 45.051,18€ 44.383,04 € 

04 – 
Transferências 
Correntes 

24.625,55€ 8.617,08€ 10.760,14€ 5.320,10€ 11.461,03 € 

06 – Outras 
Despesas 
Correntes 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 

07 – 
Aquisição de 
Bens de 
Capital 

941.825,27€ 648.924,00€ 483.577,59€ 518.823,18€ 606.633,59 € 

08 – 
Transferências 
de Capital 

0,00€ 0,00€ 0,00 6.825,85€ 0,00 € 

Total 1.691.798,44€ 1.697.231.20€ 1.232.145,28€ 1.440.729,61€ 1.324.168,39 
€ 
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 31-10-2015 31-12-2015 31-01-2016 31-03-2016 31-05-2016 
Dívida 

Orçamental 
CP 

1.691.798,44€ 1.697.231,20€ 1.232.145,28€ 1.440.729,61€ 1.324.168,39 
€ 

Dívida 
Orçamental 

LP 

1.019.830,50€ 969.676,32€ 969.676,32€ 920.584,02€ 909,917,84 € 

Total Dívida 
Orçamental 

2.711.628,94€ 2.666.907,52€ 2.201.821,60€ 2.361.313,63€ 2.234.086,23 
€ 

 

 

 
 

 

4. Compromissos por Pagar 

Para efeitos da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, na redação atual, consideram-se “Compromissos” as 

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

satisfação de outras condições. 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 caráter permanente e 

estar associados a pagamentos durante um período indeterminado de tempo, nomeadamente salários, rendas, 

eletricidade ou pagamentos de prestações diversas. 

 

 

 

31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-03-2016 31-05-2016 

Compromissos por pagar 2.501.932,90 2.428.932,28 1.994.028,42 3.215.361,80 2.947.557,95 
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5. Pagamentos em Atraso 

De acordo com a Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, 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, a situação de pagamentos em atraso apresenta-se na tabela a seguir desenhada: 

 

31-

10-

2014 

31-

12-

2014 

31-

03-

2015 

31-

05-

2015 

31-

08-

2015 

31-

10-

2015 

31-

12-

2015 

31-

01-

2016 

31-03-

2016 

31-

05-

2016 

0,00€ 
9 

0,00€ 
10 

0,00€ 
11 

0,00€ 
12 

0,00€ 
13 

0,00€ 
14 

0,00€ 
15 

0,00€ 
16 

69.047,13

€ 17 

0,00€ 
18 

 

                                                 
9 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
10 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
11 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
12 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
13 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
14 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
15 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
16 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
17 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
18 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
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Aprovisionamento 

Tipo de Procedimento Nr. de Procedimentos 

Ajuste Direto Simplificado 227 

Ajuste Direto 2 

Ajuste Direto ao abrigo Acordo 

Quadro 
0 

Concurso Publico 0 
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Serviço Municipal de Metrologia 

O Serviço Municipal de Metrologia, ao abrigo do Regulamento dos Serviços Municipais do Município de Mira, 

publicado em DR, 2.ª série, n.º 13, através de Despacho n.º 1190/2013, de 18/01/2013, promove ações de 

verificação metrológica/ fiscalização no âmbito das suas competências e atribuições, delegadas pelo Instituto 

Português da Qualidade, nos termos do Despacho de Qualificação n.º 77/94. 

Dados estatísticos específicos 

Assim sendo, o SMM, durante o período compreendido entre 01 de abril e 31 de maio de 2016 desenvolveu as 

seguintes ações: 

 

 
 

• Agentes económicos fiscalizados: 67 

• Balanças verificadas: 77 

• Pesos verificados: 29 

• Contadores tempo verificados: 12 

• Inspeção elevadores: 5 

• Fiscalização feiras: 4 
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Receita virtual controlo metrológico: 2.238,90€ 

 

 
 

Receita inspeção elevadores: 400,00 € 
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

Engenharia:   

• Projeto de execução Urbanístico da Rua Teófilo de Braga – Portomar - traçado em planta 

• Projeto de sinalização rodoviária do Largo da Barra de Mira 

• Acompanhamento da empreitada Zona Industrial Montalvo-1ª Fase 

• Acompanhamento da empreitada Marcações Rodoviárias Praia de Mira 

• Projeto de saneamento de águas residuais nos lugares de: Seixo, Cabeças Verdes, Carapelhos, 

Corticeiro de Baixo, Lagoa, Presa, Valeirinha e Ermida - Dimensionamento de 5 Estações 

Elevatórias intermédias nos sistemas em baixa referidos 

• Inicio do procedimento de candidatura de ampliação das redes de saneamento de águas 

residuais em baixa com objetivo de fechar redes existentes 

Arquitetura:   

• Execução da proposta da Empreitada de Requalificação e Modernização da Escola Básica Integrada 

de Mira;                      

• Execução da proposta dos Balneários Desportivos do Estádio Municipal de Mira; 

Fiscalização de obras:  

• Acompanhamento e Fiscalização das seguintes Empreitadas: 

- Saneamento no Seixo - 1ª fase; 

-Pavimentação rua das Hortas; 

-Pavimentação rua dos Forninhos; 

-Marcas Rodoviárias Av. Arrais B. Cera e Av. Cidade Coimbra – Praia de Mira; 

-Reparação Pista Pedonal 

• Levantamento das caixas de ramal existentes pelas diversas povoações do concelho; 

• Vistorias em habitações com pedidos de recuperação. 

Desenho:   

• Elaboração dos layouts relativo ao projeto de saneamento Cabeço + Seixo; 

• Desenhos para execução da estrutura de suporte para arcada tipo com símbolo do Município; 

• Reajuste do projeto da Zona Industrial do Montalvo: colocação de tramas nas vias e passeios e 

estacionamentos. Corte transversal na zona do lago para entrada e escoamento das águas pluviais. 

• Conversão para escala de ficheiros de imagem em formato TiIF para autocad, dos blocos C e 

Refeitório da escola básica de Mira (parte arquitetura); 

• Plotagem e organização de processos; 

- Escola básica de Mira 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mira  
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- Projeto mecânico e de arquitetura da Piscina Municipal de Mira 

- Entre outros. 

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

pedidos de reparações necessários para as escolas existentes no concelho;  

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 roturas e fugas 

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

• Manutenção das estações elevatórias de águas residuais 

• Apoio e participação na limpeza de coletores, com recurso a meios pesados externos 

• 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 no “Encontro de Enfremagem”  

• Montagem e desmontagem de eletricidade e água no “Feira da Saúde”  

• Montagem e desmontagem de eletricidade, água e esgoto no evento Interculturalidade na EB2 de 

Mira 

• Limpeza de poços e coletores de saneamento na Praia de Mira 

• Montagem de 4 filtros para sistema de rega em diversos jardins nomeadamente na Av. Manuel 

Milheirão, Av. Cidade Coimbra, Praia da Barra e Feira de Portomar  

 

Armazém:  

• Entrada e saída de materiais: Tubos corrugados 160, 200, 250, 315 mm., tampas para pluviais, 

grelhas ferro fundido 60x35, tampas 125, cimento, discos corte ferro, óculos proteção, brocas aço p/ 

serralharia, obras, águas 



 

 

Página | 35 

 

• Distribuição de Ferramentas Diversas: Rebarbadoras, martelo elétrico, berbequim, corta asfalto, 

conferir faturas, montagem de sinais de 

transito                                                                                                                                    

Pedreiros:  

• Continuação com o parque de merendas da Videira 

• Colocação de pavê e caixas na incubadora 

• Levar cadeiras para museu da Praia 

• Retirar ferros da ponte do cabeço do armazém velho 

• Colocação de sinais de perigo Videira 

• Colocar tubos e caixas para pluviais junto sede da Ermida 

• Ir a Pescanova buscar telhas e redes para canil da Barra 

• Colocação de tubos e caixas para pluvial Bairro Norte Praia 

• Colocação de mesas junto ao Tribunal de Mira 

• Fazer caixas de saneamento para serviço de aguas Praia 

• Reparar caixas de pluviais junto padaria da Lagoa 

• Reparar caixas de pluvial zona industrial de Mira Polo II e junto Acemil Seixo 

• Vários transportes e outros serviços 

• Levantar grelhas de pluviais no largo da feira de Portomar 

• Retirar rede no armazém 

• Colocar caixa de pluviais e reparar manilha Zona Industrial junto Siro 

• Reparar caixas de saneamento serviço de águas Praia 

• Reparar caixas de pluviais Seixo 

• Colocar tampa de saneamento Praia 

• Reparar cimentado e parede serviço de águas Casal 

• Pintar mastros de bandeiras  

• Colocar negativos para 29 bandeiras na Praia 

• Reparar manilhas e caixas nos Carapelhos 

• Colocar tampas de saneamento junto aos Quitérios Portomar  

• Apoio com palco cadeiras e mesas para encontro de Enfermeiros parque de campismo Praia de Mira 

• Montagem de estantes no armazém 

• Colocar bandeiras para prova de remo Praia 

• Montagem de tenda, transporte de cadeiras, estrados e colocar alcatifas para feira da saúde Mira 

• Colocar mastro para relógio da praia da Barra 

 

Calceteiros e asfalto:  

Calceteiros: 

• Continuação com a reparação de calçada no Mira Vilas 

• Continuação com reparações na Praia 

• Reparação de calçada no largo da igreja de Mira 

• Varias reparações pelo Concelho 
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• Reparar calçada e pavê no Casal 

• Reparar calçada no Mira Vilas 

• Reparar calçada vários locais na Praia 

• Reparar calçada centro da Vila  

• Varias reparações de calçada pelo Concelho 

 

Asfalto: 

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

alguns transportes 

Carpintaria:   

• Carregar tout venant para armazém, junta de Mira e Seixo 

• Reparar porta na incubadora 

• Fazer suporte para televisão escola de Mira 

• Colocar negativo para cabo escola da Lagoa 

• Retirar cantos nas madeiras do parque de estacionamento da Videira 

• Carregar terras para parque de merendas da Videira 

• Reparar pontes pedonais da Videira 

• Abrir porta e colocar fechadura na lota da Praia 

• Reparar porta e colocar fechadura no edifício da Câmara 

• Continuação na reparação das pontes pedonais da Videira 

• Reparar W C da lota da praia 

• Reparar corrimão da ponte da Videira 

• Montar tenda para feira da saúde 

• Mudar palheiros e repará-los para festa de fim de ano escolar  

Serralharia:   

• Retirar chapas da ponte de ferro velha do Cabeço 

• Reparar portões do armazém velho p. Civil 

• Desmantelar ferros da ponte velha do Cabeço 

• Fazer suporte para televisão para escola de Mira 

• Reparar destroçador da P. Civil 

• Varias reparações de máquinas de relva e outras 

• Fazer 6 expositores para feira de turismo da Guarda 

• Fazer 30 mastros para bandeira azul da Praia de Mira 

• Reparar destroçador da câmara 

• Fazer Gradeamento para ponte do palhal e aplicar 

• Reparar taipas do carro da Proteção Civil 

• Apoiar mecânico na reparação da máquina da junta do Seixo 

• Varias reparações de máquinas de corte e outros 
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Parque de máquinas e viaturas:  

• VOLVO PQ-63-92: Transporte de tout-venant, areia fina, entulho,  pó de pedra 

•   MERCEDES PH-71-77: Transporte de tout-venant, massa asfáltica, lixos vários, entulho, pó de pedra 

•   TRACTOR FIAT UD-88-58: Serviço de fossas 

•   TRACTOR SAME 24-59-ML: Com destorcedor e serviço de fossas 

•   TRACTOR SAME 99-NS-49: Com destorcedor  nos sapadores, com reboque nos jacintos da barrinha 

•  TRACTOR SAME 23-PH-77: Com destorcedor nos Sapadores 

•   AUTOCARRO 53-70-XM: Nos transportes escolares, ao serviço do desporto e cultura 

•   MASTER 31-OX-95: Nos transportes escolares e no transporte solidário 

•   TOYOTA HIACE 86-81-GQ: Transporte de pessoal, serviço de desporto e cultura e transporte para o 

AIBILI 

•   FORD TRANSIT 63-33-IE: Transporte de pessoal, ao serviço do desporto e cultura 

•   CASE 75-OX-05: Ao serviço das várias equipas 

•   VOLVO 75-OX-06: Ao serviço das várias equipas 

  GIRATÓRIA VERDE: Limpezas várias com forquilha limpeza de jacintos na barrinha 
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DIVISÃO DE 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. 

De referenciar como atividades relevantes a realização d a Feira da Saúde – Mira Saudável, o Concurso 

Literário Jovem e a preparação das atividades para a época de Verão, quer das Praias, quer de ocupação de 

crianças e jovens. 

 

1. ÂMBITO DA EDUCAÇÂO E AÇÃO SOCIAL 

 

1.1. Educação e Ensino 

 

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

funcionamento do serviço de refeições escolares; 

• Articulação, com o serviço de Ação Social do Municipio, de questões inerentes à suspensão de 

serviços de Atividades de Apoio e Animação à Família, Componente de Apoio à Família e/ou Refeições 

Escolares, no âmbito da falta de pagamento de mensalidades; 

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

Mira, destacando-se as atividades do mês da Leitura com a visita da escritora/ilustradora Rachel 

Caiano para ps jardins de Infância e Filipe Monteiro para os alunos do 1º e 2º Ciclos; 

• Articulação, com as Juntas de Freguesia do concelho, no âmbito dos protocolos de delegação de 

competências celebrados, ao nível das necessidades de intervenção nos equipamentos e 

manutenção de espaços; 

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

ensino do concelho com contatos diretos com a comunidade educativa; 

• Articulação, com a empresa Egor, sobre questões relacionadas com a prestação do serviço de 

Atividades de Enriquecimento Curricular nos Jardins-de-Infância do Agrupamento de Escolas de Mira; 

• Articulação, com diversas entidades, de questões relacionadas com a celebração de protocolos no 

âmbito da integração de alunos estágios curriculares, em diversas áreas, em serviços do Município. 

• Preparação, organização e acompanhamento da atividade de educação ambiental Deixa Apenas a 

Pegada, integrada nas atividades de candidatura à campanha Bandeira Azul, destinada às crianças 

dos Jardins-de-Infância do concelho, grupos de Escuteiros e população em geral, decorridas a 27 e 28 

de maio, nos areais das Praias de Mira e Poço da Cruz; 

• Preparação, organização e articulação da cerimónia de entrega dos Certificados de Participação e 

Prémios da nona edição do Concurso Literário Jovem, destinado aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico e Secundário do concelho, realizada no dia 27 de maio, na Casa do Povo de Mira; 
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• Preparação, organização e articulação de questões inerentes à realização do intercâmbio juvenil “Mar 

& Douro”, a realizar com grupo de jovens de várias autarquias que constituem a Associação de 

Desenvolvimento Astúrias Portugal (ADAP), nomeadamente Miranda do Douro, Mira e Mogadouro, 

para jovens dos 12 aos 14 anos, a realizar em Miranda do Douro e Mogadouro de 13 a 17 de junho e 

em Mira de 20 a 24 de junho; 

• Articulação de questões inerentes à festa de encerramento do ano letivo 2015/2016, realizada na 

Escola Básica de Mira, no dia 3 de junho, destinada a todas as crianças dos estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento de Escolas de Mira; 

• Organização e articulação de questões inerentes à realização do serviço de Componente de Apoio à 

Família para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico assim como de Campos de Férias, a decorrer 

durante a interrupção letiva de Verão; 

• Preparação e organização das atividades relacionadas com a cerimónia de hasteamento do 30.º e 

10.º hasteamento da Bandeira Azul da Europa nas Praias de Mira e Poço da Cruz, respetivamente, e 

“Azulitas”, as bandeiras azuis dos Jardins-de-Infância, programada para o dia 24 de junho. 

 

1.2. Ação Social 

1.2.1. Serviço de Ação Social 

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

no período em apreço, durante o mês de Abril e Maio de 2016.  

 

Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes: 

• 2 Atendimentos, a dois agregados familiares carenciados, no sentido de perceber situação atual 

da habitação, para avaliação de possível apoio para obras de recuperação na habitação; 

• 5 Atendimentos efetuados, para avaliação da situação de 4 agregados familiares que solicitaram 

alimentos, tendo todos sido encaminhados para a delegação local da Cruz Vermelha, que 

respondeu afirmativamente aos pedidos com a atribuição de cabazes de alimentos. 

• 1 Atendimento a munícipe, relativo a esclarecimentos sobre credenciais de transporte passadas 

pela médica de família para efetuar tratamentos nos HUC, a requerer no Centro de Saúde. 

• 3 Atendimentos a munícipes com encaminhamento para apoio através do protocolo “Visão para 

todos” na ótica Olhar Cintilante. 

• 1 Atendimento com encaminhamento para apoio judiciário. Apoio na elaboração do 

requerimento. 

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

• 1 Atendimento no âmbito de avaliação de requerimento a solicitar apoio para pagamento de obras de 

saneamento; 

• 5 Visitas domiciliárias para avaliação da situação habitacional e da pertinência de intervenção da 

Autarquia na melhoria das condições da casa; 
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• 2 Atendimentos com apoio na elaboração de requerimento com pedido de requalificação de 

habitação, a munícipes carenciados. 

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

 

• 2 Atendimentos para avaliação de situação de munícipe que solicita apoio para medicação, tendo 

sido apoiada neste âmbito. 

• 1 Atendimento para entrega de documentos comprovativos de despesas no valor do apoio recebido 

no âmbito do RAESD; 

• 8 Atendimentos a munícipes com encaminhamento para requerimento a solicitar apoio económico. 

• 2 Visitas domiciliárias a munícipe com apoio de emergência através do RAESD 

 

Rendimento Social Inserção  

• 2 Atendimentos para assinatura de contrato de renovação da prestação de RSI. 

• 7 Atendimentos para entrega de numerário de RSI. 

• 2 Atendimentos para efetuar requerimento da prestação de RSI, apoio no preenchimento do 

formulário com documentos para instrução do processo. 

• 2 Visitas domiciliárias para avaliação e assinatura de contrato de inserção; 

• 1 Reunião de Núcleo Local de Inserção. 

 

Total de atendimentos/acompanhamento/visitas domiciliárias: 47 

 

Rede Social 

• Reunião Núcleo Executivo/CLDS: Avaliação do 1.º semestre da implementação do CLDS Mira 3G 

• Plenário de CLAS: Apresentação e avaliação das atividades implementadas durante o 1.º semestre do 

CLDS aos parceiros da rede. 

 

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

  

Atividade processual:  

• Abertura de 2 novos processos e reabertura de 1 processo. 

 

Atendimentos e visitas domiciliárias: 

• 20 Atendimentos realizados no âmbito do acompanhamento de processos; 

• 4 Visitas domiciliárias para avaliação das situações familiares em acompanhamento; 
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Outras atividades: 

• Realizadas 4 reuniões na modalidade restrita; 

• Realizada 1 reunião na modalidade alargada; 

• Realizada 1 reunião de preparação do encontro inter CPCJ’s de Mira, Mealhada e Cantanhede; 

• Participação na reunião distrital de CPCJ’s em Coimbra sob a coordenação dos representantes da 

Comissão Nacional; 

• Participação no encontro distrital inter CPCJ’s em Tábua 

• Participação de 5 técnicas no workshop “Intervenção com crianças e jovens expostos à violência 

interparental” 

 

1.2. GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

• Receção de 33 inscrições de novos utentes desempregados que procuram oportunidades de 

emprego/formação; 

• Realização de sessão de esclarecimento acerca das medidas de apoio ao emprego, bem como do RVCC 

PRO, promovido pelo CEARTE, no passado dia 21 de Março de 2016. Compareceram 27 pessoas; 

• Realização de sessão de esclarecimento e posterior encaminhamento dos interessados no processo de 

RVCC PRO, promovido pelo CEARTE, no passado dia 18 de Abril de 2016. Compareceram 29 pessoas; 

• Realização de sessão de esclarecimento e posterior encaminhamento dos interessados no processo de 

RVCC PRO, promovido pelo CEARTE, no passado dia 18 de Maio de 2016. Compareceram 30 pessoas; 

• Realização de sessão de divulgação e posterior encaminhamento dos interessados em formação, 

promovida pelo CEARTE, no passado dia 25 de Maio de 2016. Compareceram 68 pessoas; 

• Realização de sessão de divulgação e posterior encaminhamento para a empresa Ria Blades, através 

da empresa de Trabalho Temporário Kelly Services. Compareceram 17 utentes; 

 

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

Outros trabalhadores não qualificados da indústria transformadora  

Total encaminhados: 25Total colocados: 01 

Motorista Total encaminhados: 0 

Representante comercial Total encaminhados: 05 

Empregado de limpeza Total encaminhados: 10 

Engenharia Civil – estágio-emprego  Total encaminhados: 01 

Administrativo Total encaminhados: 09 

Formador na área de comércio Total encaminhados: 01 

Auxiliar de infância Total encaminhados: 02 

Operário fabril Total encaminhados: 01 

Vendedor em loja Total encaminhados: 01 

Ajudante de cozinha Total encaminhados: 04 

Cozinheiro Total encaminhados: 02 
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• Apoio aos utentes na elaboração de Currícula Vitae; 

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

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

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

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

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

emprego, promovidas pelo IEFP; 

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

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

formação, entre outros); 

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

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

• Submissão de uma candidatura à medida estágio-emprego, pertencente a uma entidade externa; 

• Submissão de uma candidatura a CEI da responsabilidade do Município de Mira.   

 

2. CULTURA E JUVENTUDE 

2.1.  Animação Cultural 

 

• Programação e apoio logístico à realização do evento Mira Saudável Programação e apoio à realização 

de atividades, nos dias 16 e 18 de Abril, inseridas no âmbito  do Dia Internacional dos Museus e 

Sítios – Desporto, um património comum; 

• , 4ª Feira da Saúde, organizado pelo Município, realizado no Jardim do Visconde na Vila de Mira 

durante os dias 28 e 29 de maio; 

• Programação e planificação das Marchas Populares Mira 2016, a ter lugar na Praia de Mira e Mira 

nas noites de 17 e 25 de junho respetivamente. 

2.2. - Museu do Território da Gândara 

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

aos fins de semana e feriados, o museu teve, no período em apreço, um total de 82 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; 

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

 

Visitantes  

• Em abril o MEPT recebeu 546 visitantes  

• Em maio o MEPT recebeu 487 visitantes 
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Relativamente ao período homólogo de anos anteriores elaborámos a tabela abaixo, para uma melhor 

compreensão: 

Período 2012 2013 2014 2015 2016 

abril 445 411 521 500 546 

maio 976 825 821 946 487 

 

 

Visitas Guiadas/Acompanhamento 

• Realização de visita acompanhada, no dia 28 de abril à Escola EB de Vigia, Vagos num total de 80 

crianças do 1º ciclo e 7 acompanhantes. 

• Realização de visita acompanhada, no dia 3 de maio ao Centro Social da Divina Providência – Casa do 

Bom Samaritano, Fátima a 50 utentes portadores de deficiência mental. 

 

 

Atividades / Exposições 

• Comemoração no dia 18 de abril do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios sob o tema 

“Desporto, um Património Comum” em conjunto com o Gabinete de Desporto, Educação e Ação 

Social e o Museu do Território da Gândara; 

• Preparação, montagem, participação e representação na Feira Ibérica de Turismo (FIT) na Guarda 

entre os dias 5 e 8 de maio; 

• Preparação, montagem, participação e representação no XI Festival Internacional de Máscara 

Ibérica em Lisboa entre os dias 5 e 8 de maio; 

• Preparação, montagem e divulgação da Exposição de Fotografia “Instantes Naturais” de Mário Luís 

Rocha, patente durante o mês de maio; 

• Montagem da Exposição PAELORIS na Biblioteca da Escola Secundária Drª. Maria Cândida; 

• Preparação, montagem e divulgação da Exposição de Pintura “Pesca… Embarcações e tradições 

das gentes do mar.” de Stella Maris Vallejo. 

 

Outros Assuntos: 

• Acolhimento de duas estagiárias oriundas do Agrupamento de Escolas de Vagos no âmbito do 

Curso Profissional de Técnico de Turismo; 

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

• Manutenção e elaboração de material promocional para percursos pedestres; 

 

 

2.4.  Biblioteca Municipal de Mira 

 

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

• Inscrição de 5 novos utentes/leitores na Biblioteca ( Abril - 2, Maio – 3) 

• Atendimento e orientação aos utentes da Biblioteca que consultam e requisitam livros num total de 

88 formalizações de requisição de empréstimo, distribuídos do seguinte modo: 

Abril – 30, Maio – 58 
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• Articulação e colaboração com a Rede de Bibliotecas Escolares de Mira na planificação e elaboração 

de atividades, com especial ênfase, para Reuniões do Grupo Concelhio da Rede; Projecto “Maré de 

Livros” que proporciona, aos estabelecimentos educativos que não têm Biblioteca, a itinerância de 

baús de livros do Plano Nacional de Leitura; e 9º Concurso Literário Jovem; 

• Planeamento dos procedimentos da Certificação dos serviços da Biblioteca Municipal, com reuniões 

regulares com o Sector da Qualidade. 

•  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”; 

• “Chá das Cotas” – Atividade realizada às quintas-feiras de tarde, a partir das 14 horas. 

• Realizaram-se as seguintes palestras: 

 - “A documentação do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra”  Palestra que teve como oradora Maria 

Donzília Alves, no dia 23 de abril, pelas 15.00 horas. 

 - “A noite e a madrugada”, de Fernando Namora, palestra inserida na rúbrica “Livros que falam”,  

que teve como orador António Veríssimo, no dia 11 de maio, pelas 21.30 horas. 

• Realizaram-se as seguintes sessões da Hora do Conto: 

- História “Todos no sofá” - para o Centro Paroquial de Calvão, no dia 21 de abril. 

– História “O Cuquedo” – para Centro o Paroquial de Calvão, no dia 21 de abril; 

• Realizaram-se as seguintes visitas de escritores/ilustradores no âmbito da RBM– Rede de 

Bibliotecas de Mira: 

- Visita da ilustradora Raquel Caiano, ao ensino pré-escolar, inserida na RBM – Rede de Bibliotecas de 

Mira, no dia 15 de abril. 

- Visita do escritor / mágico Filipe L. S. Monteiro, ao 1º e 2º CEB, inserida na RBM– Rede de 

Bibliotecas de Mira, nos dias 17 e 24 de maio. 

• Realizou-se a Cerimónia de entrega do 9º Concurso Literário Jovem no âmbito da RBM– Rede de 

Bibliotecas de Mira, na Casa do Povo de Mira, no dia 27 de maio, pelas 18 horas, com a presença do 

escritor/ilustrador Pedro Seromenho, que também integrou o júri. 

• Preparação e apresentação de Exposições Bibliográficas temáticas: 

Abril, 25  – “25 de Abril”; 

Exposição bibliográfica sobre a temática, “Vozes”. 

- Maio, 1  – “Dia do Trabalhador 

Exposição bibliográfica sobre a temática, “Dia do trabalhador”. 

2.5.  Arquivo Histórico 

 

O Arquivo Histórico, situado numa sala do 2º andar do edifício onde está também instalada a Biblioteca 

Municipal, está a funcionar com abertura ao público para consulta de documentos históricos, contando 

com o acompanhamento dos funcionários do arquivo municipal e de um estagiário Pepal, na área de 

arquivo histórico. 

No âmbito do referido estágio Pepal, iniciou.se um processo de limpeza e tratamento de documentos, e, ao 

mesmo tempo, um processo de devida inventariação e catalogação, de acordo com as normas em vigor. 

Houve a participação numa formação sobre Arquivos, realizada em Albergaria a Velha  
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3. ÂMBITO DESPORTO 

 

3.1. 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. 

 

3.1.1. Pavilhão Municipal de Desportos de Mira 

Atividades praticadas nos meses de abril e maio: 

• 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; 

• Atletismo, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha; 

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

• Treinos de futsal praticado por particulares e pela CDN, BVM, e CMCRR e ACDR Unidos dos 

Carapelhos; 

• Treinos de basquete pela CBM. 

 

3.1.2. Piscina Municipal de Mira 

Utilizadores nos meses de abril e maio, nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016: 

 

abril 

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

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 
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maio 

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

2016 

1205 584 ------ 243 37 2.069 

2015 

819 564 188 158 23 1.752 

2014 

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 

 

3.1.3. Estádio Municipal de Mira 

Atividades praticadas nos meses de abril e maio: 

• 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: 

Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira sábado domingo 

09h00 – 

13h00 
Escola Secundária Dr.ª M.ª Cândida 

Jogos oficiais 

Infantis AA16 e 

Benjamins AA 

22 

 

14h00 – 

18h00 Jogos oficiais 

Veteranos  

Ala Arriba 16 

Seniores 

Touring 

24 
18h30 – 

20h30 

Infantis 

AA16 
 

Traquinas e 

Petizes AA 30 

Infantis 16 

Benjamins 

22 

Séniores 

ACRSM  

20h30 – 

22h30 
  

Veteranos AA 

16 
   

N.º ut. 

diários: 
16  46 22 25 54 44 

Total n.º utlz semanal: 217 

Total n.º utlz semanal, época de 2013/2014 379 

Total n.º utlz semanal, época de 2012/2013 266 

Total n.º utlz semanal, época de 2011/202 306 
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3.2. Desporto: Atividades organizadas por entidades, que contaram com apoio logístico/financeiro/material dos 

serviços municipais e atividades organizadas pelos serviços da Câmara: 

• Dia Internacional do Monumentos e Sítios 2016 “Desporto, um Património Comum”: realizado nos dias 

16 e 18 abril, dia 16 de abril um percurso pedestre interpretativo do PR – Rota dos museus e no dia 18 

de abril “Reviver Tradições” com jogos tradicionais e com a participação das quatro instituições de 

solidariedade social do concelho e também aberto à comunidade mais idosa. 

• Mira Saudável – 4ª Feira da Saúde: planificação, organização e apoio às atividades desportivas 

integradas na feira da saúde, realizada a 27 e 28 de maio, no Pavilhão Municipal de Desportos de Mira, 

com a participação de 16 entidades entre as quais 6 associações do concelho: ACR Seixo; CM Barra de 

Mira; Lagonense FC; BVM; CDN e ASC Valeirinha; entidades convidadas tivemos:3 instituições particulares 

de solidariedade social (ASSCCB; CPSSM e o CSPSM); o CLDS M3G; a Escola Pa-Kua Mira; o Fit ME, o 

Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro; a FresMúsica e o Centro Municipal de 

Marcha e Corrida, na apresentação de palestras, na área da saúde, para crianças colaboraram os 

estagiários de psicologia, de ciências da educação, de estudos da criança e de desporto; na área dos 

sabores da cozinha recebemos o Chefe Hugo Pereira com um show cooking saudável, nestes dois dias 

tivemos a presença da Rádio Mira Online com diretos; 

 

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

com apoio logístico/financeiro/material dos serviços municipais: 

• XIV Concentração Motard: realizou-se nos dias 29, 30 de abril e 1 de maio, pelo Grupo Motard Montar 

para Viver “Terras de Mira”, no Parque Varandas de São Bento no Corticeiro de Baixo, com o apoio do 

Municipio de Mira, da Junta de Freguesia e da Comissão de Gestão do Parque Varandas de S. Bento. 

• Concerto Coral Sinfónico Dia da Mãe: organização da Filarmónica Ressurreição de Mira (FRM), no dia 1 de 

maio, na Igreja Matriz de Mira, pelas 16 horas, com a participação da Escola de música, da Orquestra 

Infantil e do Coro infantil da escola de música, todos pertencentes à FRM, com o apoio do Municipio de 

Mira, Junta de Freguesia de Mira, Paróquia de Mira Tapuia, APEEMIRA, Confraria Nabos e Companhia, 

INATEL, dos jornais O Gandarez, Voz de Mira, e Mira Online e gráfica Artilag. 

• 6ª Encontro de Gaiteiros: realizado a 7 de maio, na Prêsa, com a presença de 9 grupos de gaiteiros 

convidados, SERR’A VELHA da Lagoa, Só-Pra-Qui de Arzila, Katembas de Larçã – Souselas, Sons da Serra 

de Unhais da Serra – Covilhã, Boinas Pretas de Ribeira de Frades, FEROX de Lisboa, Tokandar de Bujos – 

Miranda do Corvo, Amigos da Ramboia de Barcouço e Os três de Portugal da Pena, que fizeram as 

arruadas pela aldeia e um espetáculo no Largo São Miguel, organização da União Desportiva da Prêsa. 

• XII Feira dos Grelos: uma iniciativa da Confraria Nabos e Companhia, realizada nos dias 20, 21 e 22 de 

maio, junto à sede de Carapelhos, com apoio da Câmara Municipal de Mira e da Junta de Freguesia de 

Carapelhos, bem como de várias empresas patrocinadoras, o que garante a oferta de um espaço e uma 

confeção gastronómica onde o nabo, o grelo e os seus produtores são valorizados como uma mais-valia 

local. 

• 1ª Regata Internacional PESCANOVA: realizada a 28 de maio, no Clube Náutico da Praia de Miram, com 

apoio do Municipio de Mira, colaboração da Junta de Freguesia de Praia de Mira, da Associação de Remo 

da Beira Litoral, da Federação Portuguesa de Remo, da Alvospot, da Cruborg, do Fit Medo Ginásios da 

Educação Da Vinci e patrocínio da Pescanova. 
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• 1ª Concurso Nostra Cantores: organizado pela secção Domus F do Clube Domus Nostra, realizado nos 

dias 29 de maio e 11 de junho, com a participação de 11 cantores, apoio do Municipio, da Junta de 

Freguesia de Mira, da escola de música FresMúsica, dos jornais Voz de Mira, Mira Online e Gandarez e da 

Casa do Povo de Mira. 

3.4. Outras Atividades 

• Comemorações do 25 de abril e entrega de medalhas de mérito: organização da Câmara Municipal, 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas 11 horas, com intervenção de Dr. Álvaro de Carvalho e 

atribuição de medalhas de mérito municipal a Susana Sargento e Lúcia Gomes. 

4. OUTROS ÂMBITOS 

 

4.1. Gabinete de Apoio ao Empreendedor de Mira 

• Atendimento e monitorização de (potenciais) empreendedoras/empreendedores; 

• Reuniões de coordenação/planificação de ações na CIM-RC; 

• Continuação do levantamento das empresas sediadas no concelho; 

• 3ª Edição do Concurso Municipal de Ideias de Negócio com os alunos da Escola Secundária, com a 

participação de 26 alunos e de 4 Professores, o júri convidado foi constituído pela Vereadora Dr.ª Dulce 

Cainé, Dr.ª Sónia Santos do CLDS M3G e o Sr. António do Intermarché de Mira, realizado no dia 20 de 

maio, no auditório da Mira Center, pelas 10h30. O projeto vencedor foi o Licor de Camarinha; 

• Participação no Concurso Intermunicipal, com a equipa vencedora do Concurso Municipal, realizado no 

auditório da Cerâmica Arganilense, com a presença de 17 municípios, no dia 5 de junho, organização da 

CIM-RC. 

 

 4.2. Turismo 

No Posto de Turismo da Praia de Mira realizaram-se os seguindes atendimentos: Atendimentos 

No mês de abril efetuaram-se 30 atendimentos dos quais: 

•   18 de nacionalidade portuguesa 

•   12 de outras nacionalidades 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

No mês de maio efetuaram-se 41 atendimentos dos quais: 

• 14 de nacionalidade portuguesa 

•  27 de outras nacionalidades. 

 

4.3  Parque de Campismo Municipal - Praia de Mira 

 

A referenciar o funcionamento do Parque Municipal de Campismo, na Praia de Mira, aberto ao público durante 

os 7 dias da semana, com oferta de serviços de unidades de alojamento local, campismo e caravanismo. 

A cedência do parque para a realização do Encontro Nacional dos Estudantes de Enfermagem, de 21 a 28 de 

Maio, trouxe uma ocupação total do parque durante uma semana. 
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DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, 

ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 

PROTEÇÃO CIVIL 

• Acompanhamento da rodagem das areias na Praia de Mira; 

• Elaboração dos Planos Integrados de Apoio Balnear da Praia de Mira e Praia do Poço da Cruz; 

• Colaboração na elaboração das medidas de autoproteção da Escola Secundária Dra. Maria Cândida; 

• Elaboração de candidaturas no âmbito dos avisos 2020 na área dos riscos; 

• Elaboração do Dispositivo de Segurança da Piscina Municipal; 

• Recuperação e resgate de animais marítimos e sua entrega no Centro de Recuperação de Animais em 

Quiaios; 

• Coordenação de segurança nos eventos realizados no município; 

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

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

• Tratamento preventivo ou remoção de palmeiras infetadas com pragas de escaravelhos; 

• Faixa de gestão de combustíveis ao longo da pista ciclo pedonal e outras áreas (envolvente da 

barrinha, parques de merendas, lagoa de Mira); 

• Captura de animais errantes na via pública; 

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

• Identificação e informação de diversos edifícios em mau estado de conservação, com vista à 

realização de obras de conservação ou demolição; 

• Vistorias a edifícios degradados; 

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

• Emissão de pareceres a eventos e outras atividades. 

 

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

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

predial; 

• Atualização cadastral; 

• Emissão de 16 números de polícia mediante os pedidos de requerente; 

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

• Informação de 9 certidões; 

• Elaboração de informações várias; 

• Apoio ao Gabinete Florestal na cartografia e informação de processos; 
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• Procedimento para atribuição de novo topónimo na Freguesia de Mira; 

• Preenchimento da base de dados da Feira de Portomar; 

• Apoio cartográfico para a instalação de empresa no concelho de Mira; 

• Tratamento do levantamento topográfico e elaboração da base de dados da Videira Sul; 

• Atualização de bases de dados dos números de polícia; 

• Participação na ação de sensibilização XI Deixa Apenas A Pegada – Educação Ambiental da Bandeira 

Azul 2016; 

• Reuniões no âmbito da alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira e preparação e 

envio de documentos para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro para 

agendamento da Conferência Procedimental. 

• Preparação e envio de documentos, relativamente à proposta de alteração do Plano de Pormenor da 

Zona Industrial de Mira, para a Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro a fim de 

solicitar a desafetação deste regime. 

• Realização de vistorias no âmbito de processos de obras particulares; 

• Elaboração de Informações relativamente ao ordenamento/zonamento de projetos a sujeitar a 

candidaturas, para o Gabinete de Apoio ao Presidente. 

• Localização, apoio e impressão de plantas de apoio ao serviço de fiscalização. 

 

AMBIENTE 

                                                                                                                          

• Trabalhos de limpeza do areal da Praia de Mira;  

• Preparação e realização de Atividades de Educação Ambiental do Programa Bandeira Azul; 

• Envio dos indicadores da qualidade dos serviços de água, saneamento e resíduos a submeter à 

Entidade Reguladora – ERSAR; 

• Acompanhamento das análises laboratoriais do Programa de Controlo da Qualidade da Água, 

aprovado pelo ERSAR para 2016; 

• Instalação dos equipamentos e inauguração da Estação da Biodiversidade da Barrinha e Biospot da 

Lagoa – Projeto Tagis; 

• Desenvolvimento de conteúdos informativos e promocionais para os 6 percursos pedestres de Mira;  

• Participação na ação “Avaliação da Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos”; 

• Esclarecimento aos munícipes; colaboração com entidades; emissão de pareceres e participação em 

reuniões técnicas. 
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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. Foram notificados 36 

proprietários, 14 na freguesia de Mira, 9 na freguesia dos Carapelhos, 5 na freguesia do Seixo e 8 na 

freguesia da Praia de Mira. O alerta é realizado após informação de proprietário confinante. 

• Elaboração do Plano Operacional Municipal. Este plano visa uma informação e preparação detalhada 

de diversas entidades no âmbito da defesa da Floresta Contra Incêndios, de forma a preparar um 

dispositivo de prevenção e combate aos incêndios florestais. 

• Reunião CMDFCI. Tal como consta do regulamento da CMDFCI, foi realizada em meados de abril uma 

reunião da CMDFCI, na qual foi apresentado o POM e as campanhas de sensibilização realizadas, ou 

seja, apresentação das comemorações do dia da árvore.  

• A comemoração do dia da árvore, que decorreu na Variante Norte à Praia de Mira (desde a C.F. do 

Cantinho ao cruzamento com E.F. nº 1) e envolveu 1087 pessoas. Foram plantadas 423 árvores, 

intercalando pinheiros bravos e pinheiros mansos. A arborização incidiu numa área sem vegetação 

devastada pelo fogo á mais de 10 anos. 

• Foi elaborado uma reformulação da candidatura aos sapadores florestais, solicitando um novo 

período de financiamento, assim como pedidos de adiantamento às verbas anuais mediante 

apresentação de relatórios trimestrais. 

• Acompanhamento de 5 estágios curriculares da Escola Secundária Dra. Maria Cândida; 

• Procedimentos de hasta publica. Foi realizado um levantamento de árvores em perigo na Videira 

Norte, com o intuito de redução da densidade arbórea e dos resíduos florestais de forma a prevenir os 

incêndios florestais. O material lenhoso foi adjudicado em hasta pública. 

 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

 

• Arranjo da área envolvente à rotunda da Praia de Mira 

• Limpeza da área envolvente à “varanda verde” e junto aos “viveiros” 

• Limpeza/apoio do recinto de festas onde se realizou o ENEE  

• Colocação de canteiro de flores no Colmeal, na Corujeira e em Portomar 

• Colocação de pedra nas caldeiras das árvores - Mira 

• Arranjo dos canteiros de flores no jardim do Visconde 

• Arranjo das floreiras da Câmara e da Praia de Mira 

• Colocação de metrosideros nas caldeiras em falta - Praia de Mira 

• Arranjo dos canteiros da vala das lavadeiras 

• Continuação da produção de plantas na estufa do armazém municipal; 
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• Manutenção da rotunda do Lago Real; 

• Continuação de colocação de relva e sistema de rega no separador central da Praia de Mira; 

• Limpeza e corte de ervas na calçada - Valeirinha, Leitões, Carromeu; 

• Limpeza do cemitério de Mira e arranjo dos canteiros existentes; 

• Manutenção de sistemas de rega; 

• Rega e manutenção das árvores e floreiras 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, Escola da Música, Museu, Creche e Igreja. Jardim do 

Columbódromo, Portomar, Valeirinha, Areal, Leitões, Lentisqueira, Cavadas, Corujeira, Ermida, 

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

de Mira); 

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

• Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

• Manutenção dos equipamentos; 

• Limpeza do largo da Feira em Portomar; 

• Recolha de ferralha em todo o concelho. 

 

 

TRÂNSITO 

 

• Aprovação final do Regulamento de Trânsito; 

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

• Sinalização e reparação de emergência. 

 

 

SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

 

• Atendimento ao público no gabinete veterinário; 

• Realização de 2 esterilizações em gatas para adoção e controlo de reprodução, no consultório 

Veterinário Municipal; 

• Inicio da campanha de vacinação antirrábica; 

• Introdução de 23 registos de identificação animal na plataforma SICAFE; 

• Inspeção bissemanal ao Mercado Municipal;  

• 4 Vistorias às feiras de Portomar e Mira; 

• Captura de canídeos errantes 7 adulto e 17 cachorros; 

• 22 Deslocações ao “Abrigo do Carinho” para vacinação, identificação eletrónica e realização de 

exames clínicos; 

• Recolha e encaminhamento de 17 cadáveres (cães) na via pública e “Abrigo do Carinho” (devido a um 

surto de esgana); 

• Assistência a 4 animais traumatizados na via pública; 
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• Solicitação para avaliação de situação de intranquilidade provocada por canídeos (Portomar, 

Carromeu, Praia de Mira, Mira) e solicitação da GNR por maus tratos a animais de exploração 

pecuária; 

• Inspeção a uma carrinha para venda ambulante de peixe; 

• Vistoria conjunta para a realização de um evento (ENEE); 

• Vistoria conjunta à Feira dos grelos. 
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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 09.04.2016 e 

13.06.2016. 

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 licença especial para acabamentos --------------------------------- 

- 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) --------------------------------- 

- 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 ------------------------------------------ 
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---Foram emitidos os seguintes alvarás: 

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

- Construção de habitação e anexo de apoio ---------------------------------- 

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

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

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

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

- Ampliação de industria -------------------------------------------------------- 

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

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

- Construção nova de habitação e arrumo agrícola -------------------------- 

- Ampliação de instalação pecuária -------------------------------------------- 

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

- Ampliação comércio/serviços ------------------------------------------------- 

- Ampliação/alteração empreendimentos turísticos -------------------------- 

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

--- Foram emitidas as seguintes comunicações prévias: 

- Infraestruturas de telecomunicações ----------------------------------------- 

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

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

- Construção de muro ------------------------------------------------------------ 

- Alteração de habitação --------------------------------------------------------- 

--- Foram feitas: 

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

- Participações e reclamações por munícipes --------------------------------- 
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No que respeita às receitas atingidas com os procedimentos desenvolvidos pela UGU, informamos que neste 

período foram emitidas 633 guias de receita no valor total de 34.703,29 €. 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. 

 

Mira, 21 de Junho de 2016 

O Presidente da Câmara 

 
Raul Almeida, Dr. 
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