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Estrutura hierarquizada 

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

designação de Divisão ou Unidade, nelas inseridas as subunidades orgânicas, assumindo a designação de secções, os serviços 

municipais organizam-se e decompõem-se da seguinte forma: 

 

Gabinetes operacionais  

Gabinete de Apoio ao Presidente 

Secção de Recursos Humanos; 

Secção de Apoio aos Órgãos Municipais; 

Secção de Taxas, Expediente e Águas; 

Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento; 

Secção de Obras Municipais; 

Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

 

 

 

  

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 54  

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 38 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04 

Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria 02 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 42 
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Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e 

Auditoria 

(Atividades desenvolvidas de 19 de fevereiro a 27 de maio de 2020) 

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

lhe a coordenação das seguintes atividades: 

✓ Garantir a realização das atividades inerentes à Gestão da Qualidade; 

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

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

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

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

Qualidade; 

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

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

mediante o tratamento e divulgação dos respetivos resultados; 

✓ Impulsionar o processo de avaliação dos fornecedores; 

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

especificidade de cada serviço; 

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

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

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

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

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

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

No âmbito do gabinete da qualidade: 

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

✓ Articulação e reunião com os diversos serviços no sentido de apresentar e aprovar os objetivos para 2020; 

✓ Elaboração da ata da reunião realizada em 19-02-2020; 

✓ Elaboração, análise e disponibilização do relatório da Revisão do SGQ, referente a 2019. 

Como responsável pela articulação e elaboração do Relatório Anual da Execução do Plano de Prevenção de Riscos 

de Gestão de Corrupção e Infrações Conexas: 

✓ Participação e articulação da reunião de acompanhamento do processo com os vários chefes de direção 

intermédia; 

✓ Elaboração da proposta de relatório anual e submissão a Reunião de CMM em 17-04-2020; 

No âmbito do serviço de transportes: 

Articulação de pedidos de transportes municipais:  

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

respetivo (mydoc); 
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✓ Análise do pedido e elaboração de informação, em articulação com o respetivo encarregado de transportes 

e submissão a despacho superior; 

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

de cedência de transportes respetivos; 

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

 
Nota: na sequência da pandemia foram cancelados todos os pedidos a partir do dia 11 de março. 

Outras atividades/tarefas: 

✓ Continuidade de remessa de processos concluídos para arquivo (digital e físico) dos anos de 2016 a 2019, 

nomeadamente, respeitante aos da Responsabilidade Civil extracontratual – executados: realizados os 

processos referentes aos anos de 2017 e 2018; 

✓ Elaboração de tabelas no âmbito da rotatividade de serviços da DAF; 

✓ Elaboração de tabelas com dados fornecidos pelos colaboradores no sentido de efetuarem os testes Covid 

19, no Centro de Saúde de Mira. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

INFORMÁTICA 

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS 

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

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

e resolução dos problemas ocorridos. 

✓ Atualização de configuração dos sistemas operativos servidor instalados no Município; 

✓ Monitorização de backups; 

✓ Monitorização da Rede do Município de Mira; 

✓ Configuração de Ativos. 

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

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

7.10). 

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

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

Municipal de Mira; 

✓ Criação de Linhas de Apoio no âmbito do COVID 19; 

✓ Configuração dos sistemas para o cenário de teletrabalho generalizado; 

✓ Atualização das plataformas de virtualização dos sistemas; 

✓ Instalação de uma solução de receção de faturação eletrónica de contas a receber; 

✓ Preparação da infraestrutura de rede ethernet no edifício MiraCenter para acolhimento da Federação 

Portuguesa de Columbofilia; 

✓  Manutenção da rede interna do edifício MiraCenter e preparação dos sistemas informáticos para 

instalação dos sistemas informáticos da ABMG; 

 

DESENVOLVIMENTO E SUPORTE APLICACIONAL 

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

✓ Desenvolvimento de plataforma web Mercado Local Mira para divulgação de comércios/serviços locais: 

• Desenvolvimento de fornt page; 

• Desenvolvimento de backoffice para gestão da plataforma; 

• Criação de manual de utilizador; 

• Criação de contas de utilizador para comércios/serviços de forma a que os mesmos acedam à 

plataforma e insiram/atualizem os seus dados; 

•  Apoio técnico a utilizadores. 

✓ Desenvolvimento de nova página web para o Parque de Campismo: 

• Desenvolvimento de front page; 

• Desenvolvimento de backoffice. 

✓ Criação de contas no Google Analystics, e sua monitorização para análise de dados referentes a 

acessos ao Mercado Local e Site institucional; 

✓ Desenvolvimento do site covid19.cm-mira.pt; 
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✓ Desenvolvimento do site para MoverMira 4G - CLDS 4G; 

✓ Atualização de informação no Portal do Município: 

• Publicação de notícias e destaques; 

• Banner; 

• Regulamentos; 

• Editais; 

• Assuntos em Discussão Pública; 

• Atas de procedimentos concursais. 

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

fatura eletrónicas para email e adesão ao débito direto; 

 

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 

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

✓ Instalação e atualização de diverso software; 

✓ Configuração do novo software antivírus; 

✓ Instalação e atualização de aplicações de gestão autárquica; 

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

informações de carência; 

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

no sentido de evitar uma rutura de stock; 

✓ Reparação de Computadores; 

✓ Configuração de novos computadores; 

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

contratos de assistência técnica; 

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

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

multibanco, débito direto, CTT; 

✓ Procedimentos referentes ao pagamento de refeições escolares, disponibilizando referências por 

multibanco; 

✓ Pedidos de assistência técnica a equipamentos de impressão; 

✓ Para Assistência técnica diversa aos equipamentos e utilizadores afetos a: 

• Edifício Câmara Municipal; 

• Piscina Municipal; 

• Posto de Turismo/Museu Etnográfico; 

• Julgados de paz; 

• Mira Center. 

✓ Acompanhamento da substituição de impressoras multifunções no Município. 

GESTÃO DE CONTEÚDOS NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE 

Neste âmbito foram realizadas as seguintes operações: 

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

✓ Digitalização e disponibilização de Planos de Ação e Objetivos dos serviços no MyNet; 
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✓ Atualização de procedimentos e documentos no âmbito do RGPD. 

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

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

✓ Assistência Técnicas a escolas e Jardins de Infância. 

✓ Acompanhamento do contrato de fornecimento de impressoras nas escolas. 

AREA ADMINISTRATIVA 

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

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

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

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

✓ Elaboração de procedimentos administrativos de água e saneamento e refeições. 

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

tornar o documento uniforme. 

SECÇÃO DE TAXAS, EXPEDIENTE E ÁGUAS (STEA) 

 

O presente relatório síntese, que tem por análise o período compreendido entre 21 de fevereiro a 29 de maio de 

2020, no que se refere à área de Taxas, Expediente e Águas, nomeadamente posto de atendimento ao Munícipe 

11, 12 e 13 apresentamos os valores arrecadados nas diversas áreas de atuação, guias emitidas bem como os 

movimentos de documentos por órgãos destinatários. 

Durante o período de 21 de fevereiro a 29 de maio de 2020 foram emitidas diversas guias de receita cobradas 

pela STEA, conforme o gráfico seguinte: 

 

Total de valores cobrados entre 21 de fevereiro a 29 de maio de 2020 
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Guias emitidas entre 21 de fevereiro a 29 de maio de 2020 

 

 

No que se refere à área de Expediente, no período de 21 de fevereiro a 29 de maio de 2020, foram efetuados 

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

 

 

Distribuição de um total de 6957 documentos por órgãos destinatários 

21 de fevereiro a 29 de maio de 2020 
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ARQUIVO ADMINISTRATIVO 

Com o decorrer da implementação do projeto de reorganização do arquivo municipal, com o objetivo de evitar o 

crescimento desmesurado da massa documental, foi efetuado um levantamento dos diários da Républica com 

datas extremas de 1976-2006 que se encontravam no espaço do deposito de arquivo da Biblioteca Municipal.  

A obra em causa não tem enquadramento legal na Portaria n.º 

1253/2009 de 14 de outubro, pois não é documentação produzida 

no âmbito das funções ou atividades do Município de Mira e podem 

ser analisados e pesquisados online.  Esta ação foi objeto de 

parecer positivo emitido pelo Arquivo Distrital de Aveiro.  

No espaço do deposito do arquivo da Biblioteca, procedeu-se ainda, 

ao levantamento e análise de documentação administrativa e 

histórica que ali se encontrava e no qual foi selecionada, e 

transferida para o espaço do arquivo municipal. 

No seguimento desta transferência, estão a ser aplicados os 

princípios fundamentais na base de toda a atividade arquivística, 

ou seja, condições para a salvaguarda e preservação do acervo 

com medidas de bom condicionamento e segurança e boas 

condições ambientais.  

 

Nos princípios fundamentais, desenvolve-se um conjunto de ações utilizadas para valorizar um trabalho de 

recolha e tratamento do acervo e proporcionar os registos para a construção da identidade e memória da história 

local.  

Em cada unidade de instalação constam, com clareza, os 

elementos de referência e identificação da documentação 

contida em cada uma delas.  

Inclui ainda, nos princípios fundamentais a avaliação dos 

documentos e a determinação do destino final que será a 

conservação por um determinado período de tempo, 

conservação definitiva ou a sua eliminação por não possuir 

valores arquivísticos. Esta operação tem como objetivo evitar o 

crescimento desmesurado da massa documental, facilitar a 

recuperação da informação e gerir o espaço físico de modo controlado. 

Foram ainda, higienizados a rigor os três espaços de deposito da documentação que se encontra sobre alçada do 

arquivo (administrativo, notariado e histórico).  

Prossegue-se com o processo de regularização do Cemitério Municipal, dando continuidade ao projeto iniciado de 

organização e regularização das sepulturas e jazigos anteriores a 1945. 

Prossegue-se com o apoio aos colaboradores dos determinados serviços da autarquia. 
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ÁREA JURÍDICA 

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

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

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

submetidas à sua apreciação; 

✓ Análise e tratamento de exposições de diversos assuntos; 

✓ Atendimento ao público; 

✓ Tratamento e envio aos diversos interessados de legislação pertinente. 

✓ Encaminhamento do expediente; 

✓ Prestação de apoio jurídico ao contencioso do Município; 

✓ Preparação e elaboração de ofícios de resposta a diversas entidades; 

✓ Prestação de elaboração de informações de carência com vista à aquisição e reposição de material em 

stock; 

✓ Divulgação de legislação. 

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

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

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

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

do Código Penal”.  

CONTENCIOSO 

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

início do ano. 

CONTRAORDENAÇÕES 

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

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

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

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

pagamento voluntário. 

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

Anos Processos de 
Contraordenação 

em curso 

2016 61 

2017 50 

2018 21 

2019 41 

2020 17 

Total 190 

 

RECLAMAÇÕES 

Por outro lado, no âmbito das reclamações, foram apresentados no Município de Mira, 5 processos desde o início 

do ano. De salientar que, todos os processos se encontram a decorrer dentro do prazo. 
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Responsabilidade Civil Extracontratual 

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

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

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

No decorrer do presente ano, foram registados 6 novos processos, 5 dos quais já se encontram concluídos, em 

concreto, procedeu-se ao pagamento da respetiva indemnização. 

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

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

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

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

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

Registo e Notariado 

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

segurança do comércio jurídico imobiliário. 

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

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

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

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

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

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

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

bens imóveis dos domínios públicos do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais é ainda recortado 

pelos princípios da inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade e pela possibilidade de os bens em 

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

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

280/2007, de 07 de Agosto. 

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

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

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

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

Informações de Carência – Pedido Interno de Materiais ou serviços 

O órgão executivo aprova e mantém em funcionamento o sistema de controlo interno adequado às atividades da 

Divisão Administrativa e Financeira, assegurando o seu desenvolvimento e avaliação permanente. Para fazer face 

às necessidades dos serviços, foram apresentados, pela Divisão Administrativa e Financeira, 41 novos pedidos 

internos. 
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Relatório das atividades desenvolvidas pela da subunidade orgânica de gestão de recursos humanos – de 20 de 

fevereiro a 28 de maio de 2020: 

✓ Atendimento de trabalhadores 

✓ Arquivo de documentação nos respetivos processos; 

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

no SGP; 

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

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

✓ Processamento de Vencimentos, impressão de diversas listagens e emissão de 638 Recibos de 

vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores (de março a maio de 2020); 

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

My Doc - 430 documentos recebidos e 176 documentos registados e enviados para outros serviços, 

(total 606 documentos). Não estão contabilizadas todas as informações que foram feitas nos próprios 

registos.  

✓ Processamento mensal de comparticipações da ADSE, total 59 recibos (41 recibos em março; 8 recibos 

em abril+ 10 recibos em maio). 

✓ Atualização das remunerações de acordo com DL n.º 10-B/2020 de 20 de março; 

✓ Parametrização quanto aos acertos remuneratórios, para cálculo dos retroativos de jan a março de 2020; 

✓ Parametrização de ausências no âmbito do Covid 19, para processamento de vencimentos; 

✓ Carregamento dos modelos na segurança social direta, quanto ao apoio por assistência a filhos por 

encerramento de estabelecimento de ensino- 10 

✓ Elaboração do Balanço Social e respetivo reporte para a DGAL; 

✓ Cálculo dos rácios de gestão relativos a 2019 e para a prestação de contas. 

 

Custos com Pessoal 

✓ Fornecimento à Contabilidade de custos relativos ao ano de 2019, de pessoal afeto à Proteção Civil, afetos 

às atividades do ERSAR e outros trabalhadores, para resposta a inquérito (92 ficheiros). 

INFORMAÇÕES: 

✓ Informação sobre Aposentação de trabalhador -1; 

✓ Informação sobre valores para acertos de contas, por aposentação – 1; 

✓ Ponto da situação relativa a trabalhadores e situação dos mesmos sobre COVID 19 – 2; 

✓ Elaboração de Informação/Tabela relativa a custos com consolidações de mobilidades internas 

intercarreiras; 

✓ Informação sobre vários assuntos RH – 1; 

✓ Informações sobre comparticipações da ADSE de março a maio – 3. 

✓ Elaboração de Circular sobre Marcação de Férias (1) 

✓ Elaboração de Circular sobre Testes de Álcool (1). 

ADSE: 

✓ Recebidos 28 cartões da ADSE, efetuada a respetiva alteração de dados na aplicação de pessoal, entrega 

aos trabalhadores e arquivo no processo individual;  
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✓ Inscrição na ADSE direta de Beneficiários familiares – 2; 

✓ Pedido de cartão europeu de seguro de doença – 2; 

✓ Pedido de cartão de aposentado de trabalhadora através da ADSE Direta – 1; 

✓ Atualização da morada de residência de beneficiário através da ADSE Direta - 1; 

✓ Atualização dos dados pessoais, a pedido da ADSE, de beneficiários descendentes - 2; 

✓ Notificação de trabalhadores para o cancelamento das Juntas Médicas da ADSE por motivos do COVID 19 

- 3; 

✓ Pedidos de juntas médicas da ADSE – 2. 

CGA: 

✓ Pedidos de Aposentação via CGA Direta e envio de documentação adicional – 2; 

✓ Pedido de JM CGA para eventual incapacidade e envio de documentação adicional de trabalhadora via 

CGA Direta – 2. 

DECLARAÇÕES: 

✓ Declaração de vínculo/ exercício de funções no Município de Mira – 6 

✓ Declarações para deslocação a outro concelho, no âmbito do Covid 19 – 3 

✓ Declaração para a dispensa aleitação (1)  

✓ Declaração sobre ausências (1)  

✓ Declaração de abono de família (3)  

MOBILIDADE INTERNA: 

✓ Elaboração de despacho de mobilidade interna - 1 

✓ Elaboração notificação (1) – resposta de manutenção da Exclusão  

✓ Distribuição e envio por email de declarações IRS e via CTT - 35 

SIADAP  

✓ Elaboração de ofícios relativos às reclamações após ato de homologação, relativas ao Biénio 2017/2018  

Acidente de Serviço:  

✓ Processo administrativo de acidente de serviço de trabalhadora e inserção na tabela de tabela (1) 

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

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

✓ Elaboração de Aviso de Abertura de Procedimento para disponibilização na BEP e no site do Município (1) 

✓ Elaboração ata n.º 1 

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

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

✓ Elaboração de proposta de abertura de procedimento concursal; 

✓ Elaboração de despacho de início de Procedimento de Recrutamento para constituição de relação jurídica 

de emprego publico por tempo determinado, na modalidade de CTFP – termo resolutivo certo de vários 

postos de trabalho (1); 

✓ Elaboração de Aviso de Abertura de Procedimento para disponibilização na BEP e no site do Município (1); 
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✓ Apoio administrativo (quanto a verificação de candidaturas mal instruídas) - elaboração de seis 

notificações; 

✓ Agregação por n.º de processo no my doc – 248 candidaturas. 

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

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

✓ Elaboração atas (2) 

✓ Elaboração de notificações (10) 

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

indeterminado com vista ao preenchimento de 1 posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal 

deste Município, para o exercício de funções de Assistente Técnico, a desenvolver na área de Metrologia 

✓ Elaboração ata – Entrevista Avaliação psicológica (1) 

✓ Elaboração de notificação (1) 

✓ Disponibilização no site do município  

Avisos para publicação 

✓ Envio para publicação DR da 4ª Alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do 

Município de Mira; 

✓ Elaboração de Avisos para publicação no DR e no e sítio do Município de designação de Dirigentes 

intermédios de 3º Grau – Chefes de Unidade (UDJ e UTE) (2) e designação de Coordenador do serviço 

de informática (1);  

✓ Elaboração de Aviso de desligação serviço de trabalhadora por motivo de aposentação e envio para DR (1) 

✓ Elaboração de Avisos para o DR da consolidação de mobilidades internas/intercarreiras de vários 

trabalhadores e envio para o DR. (2) 

✓ Elaboração de aviso sobre início de mobilidade interna de 3 pessoas e envio para o DR (1) 

✓ Elaboração de Aviso e envio para o DR sobre a reafectação dos recursos humanos do município na 

sequência da publicação da 4º Alteração ao Regulamento de organização dos serviços do Município de 

Mira. (1) 

✓ Elaboração de Tabela nominal da reafetação dos recursos humanos do mapa de pessoal do município 

para publicação do sítio do Município (1) 

✓ Elaboração de despacho de reafetação dos recursos humanos do mapa de pessoal do município (1) 

 

APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

Quanto à Secção de Apoio aos Órgãos Municipais (SAOM) dos serviços efetuados no período de fevereiro a maio 

de 2020, salientamos o apoio técnico-administrativo prestado aos órgãos autárquicos, Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal: 

✓ Secretariado da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 27 de fevereiro de 2020, elaboração das 

respetivas minutas, editais das deliberações e tratamento do respetivo expediente; 

✓ Secretariado das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 20. fevereiro, 12. março,02. abril, 17. abril, 

07. maio e 28. maio, elaboração das atas, minutas, editais das deliberações e tratamento do respetivo 

expediente. De salientar que as reuniões do mês de abril e maio, foram realizadas em sistema de 

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

nomeadamente: 

 

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

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

publicitação no site do Município; 

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

Vereadores através da plataforma “Arquivo”; 

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

documentação para os Membros da Assembleia; 

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

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

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

tratamento no “MyDoc”; 

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

publicados no site do Município de Mira; 

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

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

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

diferentes divisões; 

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

diferentes serviços; 

• Elaboração e envio para a Chefe de Divisão, Presidente da Câmara e Chefe do GAP, do relatório 

de serviço diário, efetuado em regime de teletrabalho 

De salientar que, a partir do dia 24 de março de 2020, o serviço passou a ser prestado em regime de teletrabalho, 

tendo as reuniões do Executivo Municipal sido realizadas por videoconferência. 

Deliberações das reuniões da Câmara Municipal 

Na reunião ordinária de 20 de fevereiro, foram apresentadas 51 propostas: 16 na Divisão Administrativa e 

Financeira, das quais 12 foram aprovadas por unanimidade e 4 por maioria; 4 na Divisão de Obras Municipais, 

todas aprovadas por unanimidade; 21 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, todas aprovadas por 

unanimidade; 3 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, todas aprovadas por 

unanimidade e 7 na Unidade de Gestão Urbanística, todas aprovadas por unanimidade. 
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Na reunião ordinária de 12 de março, foram apresentadas 21 propostas: 7 na Divisão Administrativa e Financeira, 

das quais 4 foram aprovadas por unanimidade e 3 por maioria; 1 na Divisão de Obras Municipais, aprovada por 

maioria; 7 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, das quais 6 foram aprovadas por unanimidade e 1 tomada 

de conhecimento; 6 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, 5 aprovadas por 

unanimidade e 1 tomada de conhecimento. 

 

 

Na reunião ordinária de 02 de abril, foram apresentadas 20 propostas:  5 na Divisão Administrativa e Financeira, 

das quais 2 aprovadas por unanimidade e 3 por maioria; 2 na Divisão de Obras Municipais, todas aprovadas por 

unanimidade; 1 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, aprovada por unanimidade; 1 na Divisão de Proteção 

Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, da qual foi tomado conhecimento e 11, na Unidade de Gestão 

Urbanística, todas aprovadas por unanimidade. 

 

 

Na reunião ordinária de 14 de abril de 2020, foram apresentadas 9 propostas, das quais 4 na Divisão 

Administrativa e Financeira, das quais 1 foi aprovada por unanimidade e 3 aprovadas por maioria; 2 na Divisão 

de Obras Municipais, aprovada por maioria; 1 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e 

Ambiente, aprovada por unanimidade e 2 na Unidade de Gestão Urbanística, todas aprovadas por unanimidade. 
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Na reunião ordinária de 07 de maio de 2020, foram apresentadas 17 propostas, das quais 4 na Divisão 

Administrativa e Financeira, das quais 1 foi aprovada por unanimidade e 3 aprovadas por maioria; 2 na Divisão 

de Obras Municipais, aprovadas por maioria; 4 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, das quais 3 foram 

aprovadas por unanimidade e 1 tomada de conhecimento;  2 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 

Ordenamento e Ambiente, aprovadas por unanimidade e 5 na Unidade de Gestão Urbanística, aprovadas por 

unanimidade. 

 

Na reunião ordinária de 28 de maio de 2020, foram apresentadas 09 propostas, das quais 3 na Divisão 

Administrativa e Financeira, das quais 2 foi aprovada por unanimidade e 1 aprovadas por maioria; 2 na Divisão 

de Obras Municipais, aprovadas por maioria e 4 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e 

Ambiente, aprovadas por unanimidade. 

 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATÓRIO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 JUNHO DE 2020 

 

Página | 19 

Deliberações da sessão ordinária da Assembleia Municipal de fevereiro de 2020: 

Na sessão ordinária de 27 de fevereiro, foram apresentados 16 pontos da ordem de trabalhos, dos quais 5 foram 

aprovados por unanimidade, 3 foram aprovados por maioria e 8 tomadas de conhecimento. 

Ainda no âmbito do apoio aos órgãos autárquicos:  

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

✓ Acompanhamento e coordenação dos procedimentos administrativos inerentes à elaboração e aprovação 

de protocolos, de acordo com o procedimento em vigor; 

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

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

pelo Gabinete de Gestão da Qualidade; 

Em matéria de contratos públicos: 

✓ Organização e envio de processos para Tribunal de Contas, para efeitos de obtenção de visto: Empreitada 

de reparação, manutenção e pavimentação de arruamentos e ciclovias no concelho de Mira”  e 

“Expansão da área de desenvolvimento tecnológico e industrial-Polo I Ampliação/remodelação das 

Infraestruturas da Zona Industrial de Mira - Polo I” 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de consultadoria no âmbito da conceção do 

Projeto Estratégico Educativo Municipal de Mira e de Reformulação da Carta Educativa do Concelho de 

Mira”, celebrado com a “Universidade de Coimbra”. Valor do contrato: 25.000,00 € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de intervenções em arruamentos e vias municipais”, 

celebrado com a “Cinesar, Lda.” Valor do contrato: 92.331,30 € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de manutenção elétrica.” celebrado com 

“Energimir, Ldª”. Valor do contrato: 18.000,00 € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços na modalidade de tarefa, para constituição de 

equipa multidisciplinar de intervenção multinível no Município de Mira – 2020 – Psicologia nas Escolas 

do 1º. Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de Mira”, celebrado com a “Ana Inês Santos 

Prior”. Valor do contrato: 7.900,00€ 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição produtos de limpeza”, celebrado com a “Exorientador, 

Ldª”. Valor do contrato: 11.138,91 € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços para elaboração do projeto para requalificação 

da praia fluvial em Mira”, celebrado com a “MPT Mobilidade e Planeamento do Território, Ldª.”. Valor do 

contrato: 71.900,00  € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de reabilitação e manutenção de vias Municipais e redes 

em todo o concelho”, celebrado com a “Civibérica – Obras Civis, S.A..”. Valor do contrato: 139.880,00 € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de reparação de sinalização rodoviária e equipamentos 

municipais, afetados pela tempestade “Leslie”, celebrado com a “Versus – Construção Civil e Obras 

Públicas, S.A.”. Valor do contrato: 50.850,11 € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de Restauro de Bungallows no Parque de Campismo de 

Praia de Mira”, celebrado com a “Tacha – Representações, Lda”. Valor do contrato: 18.361,00 € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de manutenção e reparação de viaturas”, 

celebrado com “João Agripino Marques Estevão”. Valor do contrato: 10.367,00 € 
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✓ Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de assessoria económica e financeira de 

identificação, reconciliação física e contabilística e a valorização dos ativos do Município de Mira”, 

celebrado com “Neutramensagem, Ldª.”. Valor do contrato: 44.980,00 € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços para elaboração da estratégia local de 

habitação para o Concelho de Mira”, celebrado com “Multialentejo – Projetos de Formação e 

Investimentos, Ldª.”. Valor do contrato: 19.200,00 € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de assessoria jurídica, na modalidade de 

avença”, celebrado com “Carla Cristina Marques Rumor”. Valor do contrato: 14.400,00 € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa- Guarda Noturno”, 

celebrado com “Mário Cândido Rodrigues da Silva”. Valor do contrato: 2.448,60 € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços na modalidade de tarefa- Guarda Noturno”, 

celebrado com “Luis Miguel Ventura Almeida”. Valor do contrato: 2.448,60 € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços na modalidade de avença, na área de 

Psicologia”, celebrado com “Lurdes da Conceição Bento Ferreiro”. Valor do contrato: 15.120,00 € 

✓ Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de remodelação e adaptação de contentores 

para serviço de snack-bar, minimercado e sala de convívio no Parque Municipal de Campismo da Praia 

de Mira”, celebrado com “Alugal, Ldª”. Valor do contrato: 12.100,00 € 

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

Municipal nos meses a seguir indicados: 

 

 

SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO 

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

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

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

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

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

da receita e défice orçamental. 

✓ Deste modo, é apresentada a seguir, a situação até ao final do mês de maio de 2020 quanto à: 

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

• Execução Orçamental da Despesa; 

• Execução Orçamental das Grandes Opções do Plano; 

• Evolução do Endividamento; 

 

ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL 

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

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

sucedido nos anos de 2017 a 2019.  

 

Figura 1- Indicadores Orçamentais 

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

conseguiu atingir um volume de receita cobrada de 4.440.442,14€ e que, no mesmo período, conseguiu pagar 

um volume de despesa de 4.876.650,58€. 

A este propósito importa referir que, até à aprovação de contas por parte da Assembleia Municipal que, 

excecionalmente este ano poderá ocorrer até final de Junho de 2020, o valor do saldo de gerência não pode ser 

considerado em termos de execução orçamental, isto é, apesar do Município poder dispor desse dinheiro para 

efetuar pagamentos, em termos de “dotações” do orçamento, esse mesmo valor só poderá ser considerado após 

a aprovação dos documentos de prestação de contas. Esta é, justamente, a explicação para o facto de, apesar 

de até ao final do mês de maio de 2020 ter sido cobrado 4,4 Milhões de Euros, o Município ter conseguido pagar 

um valor superior a esse montante (4,8 Milhões de Euros). 

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

no montante da receita cobrada (+184.684,14€), quer no volume da despesa paga (+910.409,11€). 

INDICADORES ECONÓMICOS maio 17 maio 18 maio 19 maio 20 V.H.

Receita Total Cobrada 4 240 173,49 €    4 580 000,16 €    4 255 758,00 €    4 440 442,14 €    4%

Despesa Total Paga 3 951 538,05 €    4 225 732,27 €    3 966 241,47 €    4 876 650,58 €    23%

SALDO TOTAL 288 635,44 €       354 267,89 €       289 516,53 €       436 208,44 €-       -251%

SALDO CORRENTE 448 803,73 €       546 909,56 €       59 013,63 €          569 035,75 €-       -1064%

Receita Total Liquidada do Exercício 4 262 015,47 €    4 584 058,11 €    4 431 859,74 €    4 457 980,49 €    1%

Despesa Faturada do Próprio Ano 3 779 047,77 €    3 413 904,94 €    3 334 954,73 €    4 689 847,52 €    41%

Saldo do Próprio Ano 482 967,70 €       1 170 153,17 €    1 096 905,01 €    231 867,03 €-       -121%

Compromissos 8 412 923,43 €    8 000 914,57 €    11 824 225,47 €  14 153 121,70 €  20%

Compromissos Por Pagar 4 461 385,38 €    3 775 182,30 €    7 857 984,00 €    9 276 471,12 €    18%
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Figura 2 - Evolução da Receita Cobrada Vs Despesa Paga 

 
Se, para além do indicador supra referido, efetuarmos uma análise da receita liquidada (“faturada”) do próprio 

exercício vs a despesa faturada referente ao próprio ano, teremos uma visão mais nítida sobre a propensão que 

existirá para o surgimento de novos deficit / superavit orçamentais. 

Assim, da análise do quadro podemos constatar que, até ao final de maio de 2020, o Município de Mira gerou um 

deficit de 231.867,03€ entre a receita liquidada referente ao exercício em curso e a despesa emitida em 2020. 

 

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

 

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

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

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

(compromissos) e que ainda se encontra por pagar. 

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

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

orçamento inicialmente aprovado. 

Relativamente à análise dos compromissos por pagar importará relembrar que, seguindo as melhores práticas 

nesta matéria (da Lei 8/2012, de 12 de Fevereiro - Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), o Município 
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de Mira passou a efetuar o registo dos compromissos relativos às despesas certas e permanentes (Ex: Despesas 

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

Assim, é perfeitamente natural que, de uma maneira geral, o valor dos compromissos por pagar atinja o seu valor 

mais elevado no primeiro mês do ano e que, a partir dessa data, vá diminuindo o seu valor à medida que vamos 

caminhando para o final do ano. 

Para além disso, em 2020, o valor dos compromissos também é afetado pelo facto de estarmos num período de 

forte investimento, isto é, o presente exercício económico será marcado pela execução de um conjunto de projetos 

aprovados no âmbito do atual quadro comunitário de apoio – Portugal 2020.Se analisarmos os compromissos 

assumidos até ao final de Maio de 2020 e que se encontram por pagar, podemos constatar que 2.956.651,39€ 

dizem respeito às Despesas com o Pessoal e que 3.585.674,65€ dizem respeito à Aquisição de Bens de Capital, 

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

sejam a Expansão da Área de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial – Polo I (892.850,00€) e o Plano de 

Reparação, Manutenção e Pavimentação de arruamentos e ciclovias do Município de Mira -2020 

(1.026.487,95€).  

 

Figura 4- Compromissos Por Pagar 

 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

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

atingiu os 24,84%, que se traduziram na cobrança de 4.440.442,14€, dos quais 2.172.569,58€ correspondem 

a “Transferências Correntes” (FEF, FSM, IRS) e 791.056,87€ dizem respeito à “Venda de Bens e Serviços 

Correntes”.  

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

superior ao verificado em igual período de 2018 (+184.684,14€).  
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Figura 5-Receita Cobrada Líquida até ao Final janeiro - Evolução 

 

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

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

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

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

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

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

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

receita apurada no final do mês de maio. 

 

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

 

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

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

Será importante destacar as taxas de execução verificadas nas rubricas Transferências Correntes (40,62%), 

Taxas, multas e outras penalidades (31,68%), e nos Rendimentos de Propriedade (24,75%). 

RECEITA TOTAL maio 17 maio 18 maio 19 maio 20 V.H.

Valor Orçamentado 13 369 400,56 € 12 838 844,67 € 14 128 505,59 € 17 878 681,35 € 27%

Valor Executado 4 240 173,49 €   4 580 000,16 €   4 255 758,00 €   4 440 442,14 €   4%

Taxa de Execução 31,72% 35,67% 30,12% 24,84%



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATÓRIO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 JUNHO DE 2020 

 

Página | 25 

 

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

 

Receita Corrente 

No final de maio de 2020, a percentagem de realização das receitas correntes situava-se nos 30,16% 

correspondendo a um volume de cobrança de receita de 3.485.595,83€ (Figura n.º 8). 

 

Figura 8 - Execução da Receita Corrente - Final janeiro 2020 

Dotação Anual Cobrado
% de 

Execução

 01  Impostos directos 2 263 774,00 €   337 417,98 €      14,91%

 0102  Outros 2 263 774,00 €   337 417,98 €       14,91%

 010202  Imposto municipal sobre imóveis 1 535 124,00 €   51 497,50 €         3,35%

 010203  Imposto único de circulação 319 260,00 €       138 592,40 €       43,41%

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 409 380,00 €       147 328,08 €       35,99%

 02  Impostos indirectos 8,00 €                  -  €                    0,00%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 332 115,00 €      105 220,35 €      31,68%

 05  Rendimentos da propriedade 15 521,00 €         3 840,84 €           24,75%

 06  Transferências correntes 5 357 181,00 €   2 176 274,58 €   40,62%

 060301  Estado 4 951 487,00 €   2 053 636,07 €   41,48%

 06030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 3 509 540,00 €   1 491 303,55 €   42,49%

 06030102  Fundo Social Municipal 218 548,00 €       89 625,00 €         41,01%

 06030103  Participação fixa no IRS 405 229,00 €       176 425,00 €       43,54%

 06030199  Outras 717 764,00 €       254 447,52 €       35,45%

 060306  Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 334 651,00 €       93 323,91 €         27,89%

 060307  Serviços e fundos autónomos 71 033,00 €         29 314,60 €         41,27%

 07  Venda de bens e serviços correntes 3 545 492,00 €   861 904,59 €      24,31%

 08  Outras receitas correntes 41 354,00 €         937,49 €              2,27%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 11 555 445,00 € 3 485 595,83 €   30,16%

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

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

 

Figura 9 - Estrutura das Receitas Correntes 

 

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

município de Mira registava um crescimento de 112.307,59€ (+3,33%) face a igual período de 2019. Para este 

resultado em muito contribui o aumento verificado na Venda de Bens e Serviços Correntes (+327.398,31€) e nas 

Transferências Correntes (+196.541,24€). 

Em sentido inverso, importa assinalar a quebra verificada no montante cobrado a título de Taxas, Multas e outras 

Penalidades (-135.269,98€) e nos Impostos Indiretos (-108.025,51€). 

 

Figura 10 - Evolução da Receita Corrente até final de janeiro 2017-2020 
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A figura n.º 11 permite-nos analisar o comportamento da receita corrente registada no final de maio, no período 

compreendido entre 2017 e 2020. 

 

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

 

Receita de Capital 

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

capital tinha atingido um valor de 954.846,31€, correspondendo a uma taxa de execução de 15,10%. 

 

Figura 82- Execução Orçamental da Receita de Capital 

 

A figura n.º 13 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de maio de 2020 

 

Figura 13-Estrutura das Receitas de Capital – 2020 

Dotação Anual Cobrado
% de 

Execução

 09  Venda de bens de investimento 923 203,00 €      -  €                    0,00%

 10  Transferências de capital 3 368 906,00 €   552 154,96 €      16,39%

 1003  Administração central 3 368 906,00 €   552 154,96 €       16,39%

 100301  Estado 714 574,00 €       347 540,00 €       48,64%

 10030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 389 949,00 €       169 655,00 €       43,51%

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

 10030199  Outras 1,00 €                   -  €                    0,00%

 100307  Estado-Particip.comunitária project.co-financiados2 654 332,00 €   204 614,96 €       7,71%

 12  Passivos financeiros 2 031 117,35 €   402 691,35 €      19,83%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 10,00 €                -  €                    0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 6 323 226,35 €   954 846,31 €      15,10%

MAIO 2020
DesignaçãoClassif.
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A figura n.º 14 permite-nos analisar, em termos homólogos, a evolução da cobrança da receita de capital no 

período compreendido entre 2017 e 2020. 

 

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

 

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

ano, as receitas de capital aumentaram 28,06%. 

Este crescimento ficou a dever-se em exclusivo ao aumento da receita proveniente de Passivos Financeiros 

(+402.691,35€) e que se justifica pela utilização de parte do empréstimo de médio e longo prazo contratado em 

2019 para suportar o PPI 2019/2020. 

 

Figura 15- Evolução das Receitas de Capital – janeiro (2017-2020) 

 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

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

orçamento da despesa cifrava-se nos 27,28%, a que correspondeu um volume de pagamentos efetuados de 

4.876.650,58€.  

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

que, tendo em conta o significativo aumento do valor do orçamento de 2020 (+27%), à taxa de execução apurada 

em 2020 correspondeu um significativo aumento do volume da despesa paga (+910.409,11€). 
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Figura 16- Evolução da Despesa Total Paga – maio (2017-2020) 

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

do mês de maio. 

 

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

  

DESPESA TOTAL maio 17 maio 18 maio 19 maio 20 V.H.

Valor Orçamentado 13 369 400,56 €  12 838 844,67 € 14 128 525,59 €  17 878 681,35 €  27%

Valor Executado 3 951 538,05 €    4 225 732,27 €   3 966 241,47 €    4 876 650,58 €    23%

Taxa de Execução 29,56% 32,91% 28,07% 27,28%



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATÓRIO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 JUNHO DE 2020 

 
Pela análise da figura n.º 18 podemos constatar que, em termos comparativos, no final de Maio de 2020 registava-se um maior volume de despesa cabimentada 

(+2.497.475,04€) e, simultaneamente, um maior volume de despesa comprometida (+2.328.896,23€).  

Tal como referimos anteriormente, os valores apurados em Maio de 2020 são influenciados por dois fatores perfeitamente identificáveis, a opção por logo no início do ano, 

proceder ao cabimento, e respetivo compromisso, de um conjunto de despesas que, anteriormente, eram comprometidas, mês a mês, como é o caso das despesas com o pessoal 

e a despesa previsível de amortização de empréstimos e também pelo facto de se terem comprometido um conjunto de contratos de empreitada que dizem respeito a projetos de 

investimento co-financiados no âmbito do atual quadro comunitário de apoio e que terão a sua execução física e financeira ao longo do exercício económico de 2020. 

 

 

Figura 18- Evolução da Despesa janeiro 2019 vs janeiro 2020 

 

 

Dotação Cabimentado Comprometido
Faturado 

Total

Faturado do 

Ano
Pago Dotação Cabimentado Comprometido

Faturado 

Total

Faturado do 

Ano
Pago

 01  Despesas com o pessoal 4 534 294,84 €   4 453 054,16 €    4 446 209,16 €     1 594 386,35 € 1 547 071,51 €  1 545 977,48 € 4 649 258,68 €   4 603 114,47 €    4 468 218,46 €     1 610 804,73 €   1 551 325,53 €  1 510 865,70 € 

 02  Aquisição de bens e serviços 5 293 320,49 €   4 569 930,17 €    4 248 342,73 €     2 896 932,12 € 1 206 687,32 €  1 505 787,19 € 5 778 525,84 €   4 563 664,49 €    4 352 362,84 €     2 739 228,13 €   1 680 962,23 €  2 173 512,70 € 

 03  Juros e outros encargos 47 200,00 €         31 560,01 €          31 560,01 €           15 406,14 €       2 602,71 €          8 588,00 €         147 000,00 €       141 336,88 €       141 336,88 €        21 764,87 €         6 645,39 €          17 618,80 €       

 04  Transferências correntes 823 562,26 €       569 989,13 €       556 417,40 €        266 758,78 €     224 896,69 €     248 786,91 €     773 438,36 €       589 946,32 €       578 634,32 €        355 328,20 €      331 882,01 €     348 830,37 €     

 06  Outras despesas correntes 27 690,01 €         8 295,96 €            5 795,96 €             5 135,03 €         5 135,03 €          5 135,03 €         14 399,93 €         3 804,01 €            3 804,01 €             3 804,01 €           3 804,01 €          3 804,01 €         

 07  Aquisição de bens de capital 2 939 730,99 €   2 539 221,24 €    2 159 906,57 €     931 868,74 €     283 687,65 €     587 093,04 €     5 969 739,54 €   4 785 184,57 €    4 250 296,58 €     1 108 111,23 €   960 396,16 €     667 186,81 €     

 08  Transferências de capital 226 254,00 €       150 684,00 €       150 684,00 €        4 700,00 €         4 700,00 €          4 700,00 €         393 581,00 €       234 959,00 €       234 959,00 €        91 500,00 €         91 500,00 €       91 500,00 €       

 09  Activos financeiros 65 473,00 €         65 473,00 €          65 473,00 €           -  €                   -  €                    -  €                   17 738,00 €         -  €                      -  €                       -  €                     -  €                    -  €                   

 10  Passivos financeiros 161 000,00 €       159 836,64 €       159 836,64 €        60 173,82 €       60 173,82 €        60 173,82 €       125 000,00 €       120 352,84 €       120 352,84 €        60 175,42 €         60 175,42 €       60 175,42 €       

 11  Outras despesas de capital 10 000,00 €         -  €                      -  €                       -  €                   -  €                    -  €                   10 000,00 €         3 156,77 €            3 156,77 €             3 156,77 €           3 156,77 €          3 156,77 €         

TOTAL 14 128 525,59 € 12 548 044,31 €  11 824 225,47 €   5 775 360,98 € 3 334 954,73 €  3 966 241,47 € 17 878 681,35 € 15 045 519,35 €  14 153 121,70 €   5 993 873,36 €   4 689 847,52 €  4 876 650,58 € 

TOTAL DESPESA CORRENTE 10 726 067,60 € 9 632 829,43 €    9 288 325,26 €     4 778 618,42 € 2 986 393,26 €  3 314 274,61 € 11 362 622,81 € 9 901 866,17 €    9 544 356,51 €     4 730 929,94 €   3 574 619,17 €  4 054 631,58 € 

TOTAL DESPESA CAPITAL 3 402 457,99 €   2 915 214,88 €    2 535 900,21 €     996 742,56 €     348 561,47 €     651 966,86 €     6 516 058,54 €   5 143 653,18 €    4 608 765,19 €     1 262 943,42 €   1 115 228,35 €  822 019,00 €     

TOTAL DESPESA 14 128 525,59 € 12 548 044,31 €  11 824 225,47 €   5 775 360,98 € 3 334 954,73 €  3 966 241,47 € 17 878 681,35 € 15 045 519,35 €  14 153 121,70 €   5 993 873,36 €   4 689 847,52 €  4 876 650,58 € 

DESPESAClassif.

MAIO 2019 MAIO 2020
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Alterações e Revisões Orçamentais 

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

da despesa resultantes de doze alterações e uma revisão orçamental efetuadas até ao final do mês de maio de 

2020: 

 

Figura 19 - Alterações e Revisões Orçamentais Por Económica – maio 2020 

 

Despesa Corrente 

No final do mês de maio de 2020, a taxa de execução da despesa corrente situou-se nos 35,68%, a que 

correspondeu um volume de despesa paga de cerca de 4.054.631,58€ que, quase na sua totalidade, diz respeito 

à Aquisição de Bens e Serviços (2.173.512,70€) e às Despesas com o Pessoal (1.510.865,70€). 

 

Figura 20- Execução da Despesa Corrente – maio 2020 

ORÇAMENTO COMPROMISSO
% 

COMP.
PAGO

%          

PAGO

 01  Despesas com o pessoal 4 649 258,68 €     4 468 218,46 €       96,11% 1 510 865,70 €   32,50%

 02  Aquisição de bens e serviços 5 778 525,84 €     4 352 362,84 €       75,32% 2 173 512,70 €   37,61%

 03  Juros e outros encargos 147 000,00 €        141 336,88 €          96,15% 17 618,80 €         11,99%

 04  Transferências correntes 773 438,36 €        578 634,32 €          74,81% 348 830,37 €      45,10%

 06  Outras despesas correntes 14 399,93 €           3 804,01 €               26,42% 3 804,01 €           26,42%

TOTAL DA DESPESA CORRRENTE 11 362 622,81 €   9 544 356,51 €       84,00% 4 054 631,58 €   35,68%

MAIO 2020
DESIGNAÇÃOCLASSIF.
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Na figura n.º 21 podemos fazer uma análise da evolução da despesa corrente paga até ao final do mês de maio, 

no período compreendido entre 2017 e 2020. 

 

Figura 91- Evolução da Despesa Corrente – maio 2020 

 

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

maio de 2020, a Aquisição de Bens e Serviços é a rubrica que maior peso tem no total (54%), seguido das 

Despesas com o Pessoal com 37%. 

 

 

Figura 22- Estrutura das Despesas Correntes 

 
 
Despesa de Capital 

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

execução da despesa de capital de 12,62%, a que correspondeu um valor pago de 822.019,00€.  
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Será importante salientar que grande parte deste valor (87,58%) diz respeito à aquisição de bens de capital e que 

este representou cerca de 13,7% do total da despesa paga pelo Município de Mira até ao final de maio de 2020. 

 

Figura 23- Execução da Despesa de Capital – maio 2020 

 

Importa relembrar que no final de 2019 o Município de Mira pagou toda a dívida que existia desta componente 

da despesa, pelo que seria perfeitamente expectável que, nos primeiros meses de 2020, não existisse faturação 

dentro dos prazos legais para pagamento, portanto, havendo disponibilidade financeira para efetuar pagamentos, 

privilegiou-se o pagamento da despesa corrente. 

Na figura n.º 23 podemos analisar o comportamento da despesa de capital paga até ao final do mês de maio, no 

período compreendido entre 2017 e 2020. 

 

 
Figura 104- Evolução da Despesa de Capital Paga – maio 2017/2020 

 

Compromisso Por Pagar 

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

das Entidades Públicas), consideram-se “Compromissos” 

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

satisfação de outras condições.” 

ORÇAMENTO COMPROMISSO
% 

COMP.
PAGO

%          

PAGO

 07  Aquisição de bens de capital 5 969 739,54 €     4 250 296,58 €       71,20% 667 186,81 €      11,18%

 08  Transferências de capital 393 581,00 €        234 959,00 €          59,70% 91 500,00 €         23,25%

 09  Activos financeiros 17 738,00 €           -  €                         0,00% -  €                     0,00%

 10  Passivos financeiros 125 000,00 €        120 352,84 €          96,28% 60 175,42 €         48,14%

 11  Outras despesas de capital 10 000,00 €           3 156,77 €               31,57% 3 156,77 €           31,57%

TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL 6 516 058,54 €     4 608 765,19 €       70,73% 822 019,00 €      12,62%

DESPESA TOTAL 17 878 681,35 €   14 153 121,70 €     79,16% 4 876 650,58 €   27,28%

MAIO 2020

DESIGNAÇÃOCLASSIF.
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Ainda de acordo com o referido diploma, 

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

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

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

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

prestações diversas”. 

 

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

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

justificado pelos motivos anteriormente explanados no presente relatório.  

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

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

aproximamos do final do exercício económico.  

Ora, considerando que o Orçamento de 2020 é superior ao aprovado para o ano de 2019, isto é, em termos 

homólogos, as dotações orçamentais são superiores em 3,75 milhões de euros, seria perfeitamente expectável 

que a própria execução viesse a ser superior, o que se traduzirá, naturalmente, num maior volume dos cabimentos 

e compromissos. 

 

Figura 25 - Compromissos Por Pagar (2017-2020) 

 
ENDIVIDAMENTO 

Capital em Divida de Empréstimos 

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

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

 

 

Figura 26- Capital em Dívida de Empréstimos 

COMPROMISSOS 

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

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

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

2019 8 872 455,04 € 8 838 528,33 € 7 857 984,00 € 3 384 918,65 € 1 752 777,18 €

2020 10 919 397,26 € 10 218 846,73 € 9 276 471,12 €

2019 2020

Maio Maio VALOR %

(1)
Capital em Divida de Empréstimos 

Exigível a Curto Prazo
99 656,99 € 60 172,22 € -39 484,77 € -40%

(2)
Capital em Divida de Empréstimos 

de Médio e Longo Prazo
212 524,81 € 803 072,22 € 590 547,41 € 277,9%

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

Empréstimos
312 181,80 € 863 244,44 € 551 062,64 € 176,5%

EMPRÉSTIMOS
V.H.
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Figura 27- Capital em Dívida de Empréstimos 

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

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

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

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

 

Divida a Terceiros  

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

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

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

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

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

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

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

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

preconizadas pelo SNC-AP (Figura 29) 

 

Figura 2811- Outras Dívidas a Terceiros a 30.05.2019 

Fornecedores c/c 1 389 131,28 €

Fornecedores - Faturas em Recepção e conferência33 140,59 €

Fornecedores de imobilizado, c/c 344 775,70 €

Estado e outros entes públicos 135 964,02 €

Administração autárquica 11 020,03 €

Outros Credores 490 764,34 €

TOTAL DA DÍVIDA A TERCEIROS DE CP 2 404 795,96 €

Dívida a Terceiros a Curto Prazo 30/05/2019
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Figura 2912- Outras Dívidas a Terceiros a 30.05.2019 

 

Se analisarmos os dados constantes das figuras 28 e 2019, constatamos que, comparativamente com igual 

período de 2019, a dívida regista uma redução de 680.717€, o que vem atestar o que afirmamos ao longo dos 

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

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

nos incêndios de Outubro de 2017, bem como com alguns projetos co-financiados no âmbito do Portugal 2020, 

naturalmente o valor da dívida, dos pagamentos em atraso e o próprio prazo médio de pagamentos iriam reduzir-

se de forma substancial. 

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

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

no entanto colocar em causa o equilíbrio das suas contas. 

 

Pagamentos em Atraso 

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

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

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

especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes.” 

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

ano no período compreendido entre janeiro de 2017 e maio de 2020: 

Credores por transferências e 

subsídios não reembolsáveis 
6 497,83 €

Fornecedores 766 533,79 €

Adiantamentos de clientes, 

contribuintes e utentes
0

Estado e outros entes públicos 99968,13

Acionistas/sócios/associados 0

Financiamentos obtidos 60172,22

Fornecedores de investimentos 301 584,78 €

Outras contas a pagar 489 322,21 €

Outros passivos financeiros 0,00 €

TOTAL DA DÍVIDA A TERCEIROS DE CP 1 724 078,96 €

Dívida a Terceiros a Curto Prazo 30/05/2020
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Figura 30 - Evolução dos Pagamentos em Atraso (2017-2020) 

 

Da análise dos dados constantes do quadro podemos concluir que, no final de Maio de 2020, o Município de Mira 

não registava qualquer pagamento em atraso, o que não poderá deixar de se considerar mais um indicador da 

boa “saúde” financeira do Município e, por esse motivo, uma demonstração clara de que as boas opções que têm 

vindo a ser tomadas pelo Município têm permitido aumentar significativamente o investimento público sem 

contudo comprometer o seu equilíbrio de médio/longo prazo. 

Tal como referimos anteriormente, a partir do momento da disponibilização dos apoios do Estado para reposição 

das infraestruturas afetadas pelos incêndios, e estabilizada a execução financeira dos projetos aprovados no 

âmbito do P2020, naturalmente, seria possível ir diminuindo o valor dos pagamentos em atraso até à sua 

completa extinção ainda no decurso de 2019, situação que, como se comprova, se verificou de acordo com o 

previsto e tem-se mantido desde essa data.  

 

ESPAÇO CIDADÃO 

Serviços efetuados no espaço cidadão no período de 10 de setembro de 2019 a 3 de junho de 2020 

 

 

PAGAMENTOS 

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

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

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

2019 611 256,86 € 878 957,76 € 742 481,28 € 0,00 € 0,00 €

2020 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

 

SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

✓ EDP: 

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

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

 

✓ Pedidos internos de material e/ou serviços a adquirir; 

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

candidaturas;  

✓ Informações e propostas para reunião de câmara; 

✓ Execução de peças processuais para abertura de concursos; 

✓ Atendimento a munícipes (via telefone durante o período de teletrabalho); 

✓ Tratamento e arquivo do expediente na aplicação My Doc 

Empreitadas: 

✓ Reabilitação Mercado da Praia de Mira 

✓ Intervenções em arruamentos e vias Municipais  

✓ Reabilitação Ponte e Largo Tarelho 

✓ Reabilitação manutenção de vias municipais e redes todo concelho 

✓ Restauro bungalows  

✓ Reparação sinalização rodoviária  

✓ Centro Recolha Oficial de Animais  

✓ Reparação de coberturas e outras obras de construção civil 

✓ Parque de Lazer do Casal S. Tomé  

 

Desenho:  

✓ Execução do desenho do pluvial dos balneários Municipais; 

✓ Alteração do Arranjo Urbanístico da Rua dos Forninhos Mira; 

✓ Execução de Perfil longitudinal da Rua dos Morros; 

✓ Execução de layout legendado da planta de distribuição das diferentes condutas existentes do 

abastecimento de água a Carromeu; 

✓ Execução de layouts e pdfs das Estruturas dos balneários estádio Municipal  

✓ Alteração do projeto à arquitetura do Centro de Recolha Oficial de animais errantes de Mira, execução de 

pdfs 

✓ Preparação dos desenhos e mapa de trabalhos das Pré-escola de Mira e da escola da Praia de Mira para 

realização de procedimento de reparações das mesmas. 

✓ Execução de desenhos layouts e pdfs da reformulação do pluvial entre a rua Maia Alcoforada e Rua da 

Cavada Portomar. 

✓ Execução de alteração na Z.I. Polo I relativo a projeto de arruamento aprovado e proposta alternativa, 

layouts e pdfs.   

✓ Execução de projeto para reforço estrutural da cobertura da casa dos viveiros, layouts e pdfs.   
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✓ Execução de Planta de com futura área de expansão da zona industrial do Montalvo. 

✓ Deslocação a pré-escola de Mira para verificar zonas de infiltrações, assim como na capela mortuária 

levantamento exterior da mesma e tentativa de verificação da cobertura, contactos telefónicos com 

outras escolas que tiveram queixas de infiltrações durante o inverno, para averiguar causas e transmitir 

ao chefe. Digitalização do projeto antigo da pré-escola de Mira da 1ª Fase de construção, e vectorização 

do mesmo para autocad.  

Águas e saneamento:  

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

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

Praia de Mira; 

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

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

✓ Colocação de contadores novos; 

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

concelho; 

✓ Garantir a desinfeção das redes de abastecimento; 

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

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

✓ Manutenção das estações elevatórias de águas residuais; 

✓ Desobstrução de coletores com meios próprios do Município; 

✓ Vazamento de fossas na área do Concelho; 

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

o município; 

✓ Montagem de duas válvulas de 200 na adutora Lagoa Mira 

✓ Montagem e desmontagem de energia elétrica para desfile de carnaval na Praia de Mira e Mira 

✓ Montagem de tubos para as bombas em inox nos poços de saneamento da Praia de Mira e Lagoa 

Engenharia:  

✓ Acompanhamento e fiscalização da Empreitada Balneários Estádio Municipal de Mira; 

✓ Acompanhamento e fiscalização da Empreitada Reabilitação Complexo Desportivo Mira; 

✓ Acompanhamento e fiscalização da Empreitada Ampliação das Infraestruturas ZI Polo I; 

✓ Alteração do Projeto de Execução da Reformulação da Interseção EN 234 – Rotunda Matadouro de acordo 

com o parecer das Infraestruturas de Portugal; 

✓ Projeto de Execução dos Balneários Estádio Municipal de Mira – 2ª Fase - elaboração de mapa de 

quantidades, estimativa orçamental, compilação das diversas especialidades e organização do processo 

para abertura do concurso; 

✓ Projeto de Execução do CRO de Mira-Centro de Recolha Oficial: elaboração de mapa de quantidades, 

estimativa orçamental, compilação das diversas especialidades e organização do processo para 

abertura do concurso; 

✓ Projeto de Execução Sinalização Rodoviária da Variante Norte: peças desenhadas, mapa de quantidades 

e estimativa orçamental. 

✓ Projeto de Execução Sinalização Rodoviária da Estrada da Barra (CM591) 

✓ Projeto de execução de estacionamento e arruamento em frente aos Viveiros da Praia de Mira. 
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✓ Projeto de aproveitamento de lugares de estacionamento para esplanadas (parklet´s) 

✓ Projeto de coletor de águas pluviais na Rua Maia Alcoforada, Rua da Cavada e Rua da Fábrica em Portomar 

✓ Requalificação da Lota e Armazéns de Apoio à Pesca da Praia de Mira. Projeto de execução 

✓ Reforço da estrutura e cobertura do edifício dos Viveiros da Praia de Mira. 

Fiscalização: 

✓ Reconversão de estrutura abandonada – Mercado de Mira; 

✓ Intervenção em arruamentos e vias municipais; 

✓ Restauro Bungalows; 

✓ Reparação manutenção e pavimentação arruamentos ciclovias concelho de mira 

✓ Reparação, manutenção e pavimentação de arruamentos e ciclovias em Mira-Fase 2 

✓ Jardim Bairro do Arieiro; 

✓ Arranjo urbanístico rua do Forninho; 

✓ Bancadas e balneários estádio municipal; 

✓ Viveiros; 

✓ Empreitada de reabilitação do complexo desportivo de Mira; 

✓ Passadiços Praia de Mira; 

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

Calceteiros 

✓ Reparar calçada miúda e graúda em vários lugares do concelho; 

Serralheiro 

✓ Várias soldas nos prumos de vedação do Armazém 

✓ Reparar depósito da báscula da Volvo 

✓ Reparar zorra de transporte de palheiros 

✓ Fazer revisão da bobcat 

✓ Fazer calha e reparar portão armazém 

✓ Fazer chapa para vedação de água viveiros 

✓ Fazer e aplicar corrimão em ferro na antiga cooperativa 

✓ Substituir o colega Fernando nos transportes 

✓ Fazer estantes para guardar tubos no armazém 

✓ Fazer esquadros para Escola Secundária de Mira 

✓ Fazer negativos para mastros de bandeiras. 

Pedreiro: 

✓ Colocar azulejos no armazém - casa do segurança 

✓ Colocar lancil e fazer passeio com pavês - armazém 

✓ Fazer muro com lajes de cimento e restos de cofragem ponte - armazém 

✓ Fazer várias caixas de saneamento e pluviais pelo concelho - serviço de águas 

✓ Colocação e reparação de vários sinais de trânsito pelo concelho 

✓ Fazer vedação e colocar portão de correr no armazém 

✓ Continuação com trabalho de vedação dos viveiros da Praia de Mira 

✓ Continuação da execução dos muros de vedação do armazém 

✓ Fazer moldes para as sapas dos viveiros da Praia de Mira 
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✓ Pintar - casa do segurança armazém 

✓ Fazer as sapas em cimento para controle das águas dos viveiros 

✓ Reparar tubo de saneamento no Miravillas 

✓ Fazer muro em alvenaria no Miravillas  

✓ Fazer varia caixas de saneamento - serviço de águas 

✓ Fazer muro em blocos para vedação depósito da água Presa 

✓ Reparação de vários sinais de trânsito 

✓ Cooperativa: abrir portas e reparar paredes com azulejo para o serviço social 

✓ Fazer plataforma para cargas e descargas de alimentos 

✓ Pintar sala na Escola Secundária de Mira 

✓ Reparar aceso ao passadiço junto ao restaurante Caçanito  

✓ Arrancar mesas de piquenique frente a Santa Zita e ao parque de campismo 

✓ Colocar tubos para pluvial no Bairro Norte, na Praia de Mira 

✓ Repregar todo o passadiço ao Norte Praia  

✓ Fazer buracos no alcatrão para a empresa Carmo aplicar varandim Portomar 

✓ Montar e colocar mesas de piquenique da Tosca frente ao parque de campismo  

Asfalto: 

✓ Percorrendo todo o Concelho tapando buracos com massa asfáltica 

✓ Ajuda em outros serviços e alguns transportes 

Carpinteiro: 

✓ Reparar porta de entrada da Câmara Municipal de Mira 

✓ Colocar portas e janelas na casa do segurança, no armazém 

✓ Fazer prateleira para serviço de aprovisionamento 

✓ Reparar passadiço da videira 

✓ Fazer corrimão para ponte pedonal do jardim de mira 

✓ Colocar vidros e reparar porta gabinete Dr.ª Cármen 

✓ Mudar palheiros para reparar armazém 

✓ Reparar portas do corredor da Câmara Municipal de Mira 

✓ Desmontar ponte velha da Vala das Lavadeiras 

✓ Execução da nova ponte da Vala das Lavadeiras 

✓ Fazer taipais para formas das sapas dos viveiros da Praia de Mira 

✓ Colocar vidros no edifício da Camara 

✓ Reparar portas na Biblioteca Municipal 

✓ Reparar ponte dos moinhos da Lagoa e fazer corrimão 

✓ Colocar varões para cortinados na Pré-Escola dos Carapelhos 

✓ Colocar toalheiros na Escola Secundária de Mira 

✓ Reparar portas no edifício Mira Center  

✓ Mudar fechos de armários na Camara Municipal de Mira 

✓ Colocar rodapé na escola Secundária de Mira 

✓ Cortar madeira para calços dos palheiros e colocação dos mesmos  

✓ Substituir fechadura gabinete técnico Camara Municipal de Mira 

✓ Reparar armário Camara Municipal de Mira 
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DIVISÃO EDUCAÇÃO CULTURA, E DESPORTO 

 

No período em apreço, todos os serviços da Divisão Educação Cultura e Desporto viram as suas atividades e 

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

COVID 19 e medidas de confinamento impostas. 

Perante o encerramento ao público de alguns serviços e equipamentos municipais e mesmo escolas, houve que 

reformular técnicas, horários e organização de trabalhos e reforçar o funcionamento dos serviços da linha da 

frente (apoio social, acompanhamento educativo e apoio aos serviços de proteção civil). 

 

ÂMBITO DA EDUCAÇÂO E AÇÃO SOCIAL 

 

Educação 

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

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

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

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

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

do serviço de refeições escolares; 

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

concelho; 

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

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

estabelecimentos de ensino, das diversas necessidades de intervenção; 

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

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

de questões relacionadas com horários/rotatividade das assistentes operacionais dos diversos 

estabelecimentos de ensino durante a fase de pandemia Covid 19; 

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

insucesso escolar”, levado a cabo pela CIM Região de Coimbra; 

✓ Articulação de questões inerentes ao Projeto Educativo Local de Mira; 

✓ Articulação de questões inerentes à Universidade Sénior do Município de Mira 

De referenciar que a partir de 16 de Março, os estabelecimentos educativos foram encerrados por força da 

legislação relacionada com a Pandemia e do aconselhamento e adoção de medidas de isolamento social, sendo 

que se continuou o serviço de limpeza e desinfeção das instalações; a entrega de almoços confecionados e 

cabazes de alimentos aos alunos beneficiários de escalão A; e reinicio dos serviços do pré escolar a partir de 1 

de junho. 

Acompanhamento das refeições escolares: 

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

alunos dos Jardins de Infância e das Escolas Básicas do 1º e 2º Ciclo, nomeadamente no que diz respeito ao 
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cumprimento da Circular n.º 3097/DGE/2018 sobre “Orientações sobre ementas e refeitórios escolares 2018” e 

do Caderno de Encargos do “Concurso para confeção e fornecimento de refeições e lanches escolares aos alunos 

das Escolas Básicas do 1º e 2º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Mira. 

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

desenvolveram-se as seguintes atividades: 

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

✓ Visitas periódicas aos estabelecimentos de ensino (JI´s, EB1´s e EB2); 

✓ Análise e validação do plano de ementas; 

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

✓ Reuniões periódicas com a Vereadora com o Pelouro da Educação (Dra. Madalena Santos); 

✓ Reuniões periódicas com o Coordenador Operacional da EUREST (Dulce Borges); 

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

 

Universidade Sénior 

Observações: as aulas da Universidade Sénior foram suspensas em 13 de março de 2020 por força no Novo 

Coronavírus (COVID-19) 

 

Ação Social 

Serviço de Ação Social 

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

período em apreço, tendo em atenção que no âmbito da pandemia todos os habituais serviços foram mantidos e 

reforçados com piquetes de apoio à linha de Apoio Social, com atendimentos (tendo em conta as medidas de 

segurança) e visitas realizados regularmente. 

Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes:  

✓ 1 Atendimento via telefone de encarregada de educação, dúvida acerca do pagamento de refeições 

escolares da sua educanda.  

✓ 1 Atendimento a encarregada de educação de aluno da Pré-Primária de Portomar, solicita justificação para 

apresentar no trabalho devido ao encerramento de escolas é informada que se deve dirigir ao 

Agrupamento de Escolas de Mira. 

✓ 1 Encaminhamento para cantina social de municipe em situação económica precária. 

✓ 1 Atendimento telefónico de munícipe que solicita informação sobre cheque dentista uma vez que se 

encontra com necessidade de tratamento. 

✓ 1 Atendimento telefónico a utente residente na Praia de Mira, tem o posto médico fechado e necessita 

com urgência de fazer um penso. A Senhora vive sozinha não tem como se deslocar ao Centro de Saúde 

de Mira. Aconselhámos a ligar para o Centro de Saúde para um enfermeiro, o qual agendou o tratamento 

no domicílio da utente. 

✓ 1 Atendimento de municipe a solicitar apoio para alimentação. Trata-se de família alargada, com menores 

a cargo, que subsistem com parcos recursos económicos. Foram-lhe atribuídos alimentos ao domicílio. 

✓ 1 Atendimento de municipe atualmente desempregado, solicita apoio em alimentação uma vez que vive 

sozinho sem retaguarda familiar, natural do Brasil. Foram atribuídos alimentos. 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATÓRIO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 JUNHO DE 2020 

 

Página | 44 

✓ 1 Atendimento no âmbito da ação social escolar, no sentido de se informar sobre pagamento de 

mensalidades em atraso. É esclarecida da prorrogação dos prazos, pelo que aguardará novas 

orientações. 

✓ 1 Atendimento a solicitar apoio em alimentação. Trata-se de família monoparental com bebé a cargo. 

Situação que vai ser apoiada com géneros da Cruz Vermelha e posteriormente integrada no POAPMC. 

✓ 1 Sinalização de incêndio em habitação, houve articulação com os BVM para que a idosa pernoitasse nas 

suas instalações para no dia seguinte ser alojada em residencial a aguardar resposta para acolhimento 

em instituição residêncial para idosos. Tendo sido já realojada em Instituição em Tábua. 

✓ 1 Atendimento a solicitar apoio em alimentos, agregado posteriormente integrado em POAPMC. 

✓ 1 Sinalização de situação de sem abrigo, este foi alojado em residêncial, tendo sido igualmente 

providenciado algumas roupas. Foi articulado com a Segurança Social no sentido deste poder ser 

integrado em acolhimento residencial para sem abrigo. 

✓ 1 Sinalização de uma situação de idoso na Barra de Mira o qual necessita de apoio para as refeições uma 

vez que se encontra com falta de mobilidade devido a problemas de saúde nos membros inferiores. 

Tratou-se com a UPAS no sentido de poio para fornecimento de refeições, em regime de apoio 

domiciliárias. 

✓ 1 Sinalização por parte da Maternidade Daniel de Matos a qual informa sobre situação de uma família 

brasileira, casal com dois filhos, sendo que a Srª se encontra grávida. Foram apoiados com cabaz 

alimentar e orientámos para recorrem ao Centro de Partilha do Seixo onde poderão fazer a escolha das 

roupas, tendo o responsável pelo Centro conhecimento da situação para apoio. 

✓ 2 Pedido de apoio através da linha de emergência social no sentido de efetuar compras, foram feitas as 

compras e entregues no domicílio.  

✓ 1 Esclarecimento via telefone sobre entrega de computadores a alunos sendo o agrupamento de escolas 

que coordena esta ação. 

✓ 2 Atendimentos via telefone de municipes a solicitar apoio para alimentos, situações que foram avaliadas, 

tendo havido posterior entrega de cabaz alimentar\. 

✓ 3 Situações com dificuldades economicas que se encontram em situação precária, encaminhados para 

Cantina Social da UPAS. 

✓ 1 Atendimento de municipe beneficiária de RSI, para articulação com SS e esclarecimento sobre a redução 

da sua prestação. 

✓ 1 Atendimento com posterior entrega de géneros alimentares. 

✓ 1 Sinalização por parte de uma Técnica da Segurança Social de acessoria aos Tribunais no sentido de 

alertar para a dificuldade de duas familias que acompanha, solicitou sobre a possibilidade de apoio com 

alimentos. Foram atribuidos alimentos duas familias.  

✓ 1 Atendimento de munícipe que realizou requerimento a solicitar tarifa social de água. 

✓ 1 Atendimento de munícipe com encaminhamento para Centro de saúde. 

✓ 8 Atendimentos telefónicos com posterior análise social e entrega de cabaz de alimentos. 

✓ 3 Contactos para aquisição de bens alimentares pagos pela própria munícipe, por ser portadora de doença 

crónica (situação de risco no âmbito a pandemia) e não poder sair de casa. 

✓ 1 Atendimento com apoio no preenchimento de requerimento para a Segurança Social. 

Total de atendimentos: 39 
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Outras Atividades: 

✓ Colaboração com o Agrupamento de Escolas na entrega de cabazes alimentares a alunos de Escalão A, 

quinzenalmente são entregues no domicílio dos alunos 18 cabazes. 

✓ Contato telefónico da Clinica de Hemodiálise da Figueira: Assistente Social desta Clinica questiona apoios 

existentes na nossa Autarquia, pois tem utentes residentes em Mira que frequentam a Clinica e pretende 

avaliar possíveis encaminhamentos de apoio social. 

✓ Colaboração com a Cruz Vermelha – Delegação de Mira. Durante o periodo de confinamento esta 

organização não manteve a sua atividade regular, pelo que solicitou apoio para a entrega de produtos 

alimentares, 3 vezes por semana, a famílias carenciadas. Deste modo foram realizadas 26 entregas 

entre o dia 18 de março e o dia 28 de maio de 2020 a vários agregados familiares carenciados, de todo 

o Concelho. 

✓ Implementação das sessões de Educação Parental, no âmbito do Programa Realiza-te da Comunidade 

Intermunicipal de Coimbra – CIM. 

✓ Sessão de Esclarecimento acerca da 2º fase do POAPMC em Coimbra, no Centro de formação da Pedrulha. 

✓ Frequência de formação em redação de relatórios e informações sociais, por 2 técnicas do Gabinete de 

Ação Social. 

✓ Reunião na CIM Coimbra com vista a realização de candidatura conjunta pelos vários municípios, para 

realização e implementação de Plano Municipal de Igualdade. 

✓ Reunião com a diretora técnica do Centro de Atendimento à Família e Apoio à Parentalidade da Figueira 

da Foz, com vista ao alargamento dos seus serviços ao concelho de Mira. 

✓ Reunião Interserviços para implementação da Estratégia Municipal de Habitação. 

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

✓ Durante este período não foram realizados atendimentos neste âmbito. 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

✓ Foram realizados 14 apoios a munícipes com aquisição de cabazes de alimentos ao abrigo do RAESD no 

âmbito da pandemia COVID-19. 

 

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

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

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

Cantanhede. 

✓ Foram entregues no mês de março 26 cabazes alimentares, sendo no total 72 beneficiários apoiados 

✓ Foram entregues no mês de abril 26 cabazes alimentares, sendo no total 72 beneficiários apoiados 

✓ Foram entregues no mês de maio 30 cabazes alimentares, sendo no total 84 beneficiários apoiados. 

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

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

✓ Receção de alimentos entregues pelas várias empresas do Programa  

✓ Entrega dos alimentos às Entidades Mediadoras. 

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

2020 para entrega de produtos às famílias. 
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✓ Entrega dos alimentos a 30 agregados familiares (total de 84 indivíduos). 

✓ Confirmação das credenciais na Plataforma do portal 2020. 

✓ Com as medidas excecionais COVID-19, a Segurança Social alargou o número de beneficiários em 50%, 

neste sentido foram avaliados mais 22 indivíduos para integrar o POAPMC. 

 

Rendimento Social Inserção  

✓ 1 Reunião do Núcleo Local de Inserção. 

✓ 2 Atendimentos/encaminhamentos para requerimento de RSI. 

 

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

Atividade processual: 

✓ Abertura de 7 novos processos  

✓ Reabertura de 4 processos 

✓ 7 Processos arquivados por não subsistir situação de perigo (revisão de medida. n.º 1) artigo 98 da LPCJP);  

Atendimentos e visitas domiciliárias: 

✓ 20 Atendimentos no âmbito do acompanhamento de processo de promoção e proteção. 

✓ 1 Reunião com a Equipa de Interveção Precoce no âmbito de acompanhamento de processo 

 

Outras atividades: 

✓ Realização de 1 reuniões da modalidade Alargada 

✓ Realização de 5 reuniões da modalidade Restrita 

✓ 2 Reuniões do Projeto Adélia 

 

GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

✓ Receção de 03 inscrições de novos utentes que procuram oportunidades de emprego/formação. 

✓ Realização de duas sessões de informação coletiva, no passado dia 04 de Março de 2020, que tinha como 

objetivo a divulgação e encaminhamento dos utentes para a formação de “Produção Agrícola - Culturas 

(B2) Q+”, com a duração de 300 horas, promovido pelo Centro de Formação Profissional de Coimbra, 

em parceria com o Centro de Emprego da Figueira da Foz e o GIP de Mira. Compareceram 23 utentes. 

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

apoio ao emprego, que decorreu no passado dia 17 de fevereiro de 2020. Compareceram 50 utentes. 

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

Empregado de escritório em geral  

Total encaminhados: 01 

Vendedor em loja 

Total encaminhados: 01 
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Operador de contabilidade e escrituração comercial 

Total encaminhados: 03 

Contabilista, auditor, revisor oficial de contas e similares 

Total encaminhados: 01 

Agricultor - colheita de frutos e legumes  

Total encaminhados: 01 

Rececionista 

Total encaminhados: 01 

Auxiliar de serviços gerais e manutenção  

Total encaminhados: 08 

Total colocados: 01 

 

Receção e registo das seguintes ofertas de emprego: 

✓ 03 postos de trabalho, na área de Rececionista 

✓ 06 postos de trabalho, na área de agricultor – colheita de frutos e legumes 

✓ 03 postos de trabalho, na área de auxiliar de serviços gerais e manutenção  

✓ Integração de 18 utentes na Formação de “Produção Agrícola - Culturas (B2) Q+”, que iniciou no passado 

dia 09 de Março de 2020.  

✓ Apoio logístico ao Centro de Formação Profissional de Coimbra para o desenvolvimento da Formação de 

“Produção Agrícola - Culturas (B2) Q+”. 

✓ Submissão de duas candidaturas a Contrato – Emprego Inserção+, da responsabilidade do Município de 

Mira. 

✓ Integração de seis utentes em Contrato Emprego – Inserção+, bem como de mais um utente em Contrato 

Emprego – inserção, no Município de Mira. 

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

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

IEFP. 

✓ Apoio aos utentes no 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. 
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CULTURA E JUVENTUDE 

Animação Cultural 

✓ Preparação, organização e acompanhamento dos desfiles de Carnaval, realizados a 21 de Fevereiro 

(escolas e Ipss´s) em Mira, a 23 e 25 de Fevereiro com a participação de Associações Locais, na Praia 

de Mira e em Mira respetivamente. 

Museu do Território da Gândara 

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

semana e feriados, o museu teve, no período em apreço, um total de 32 visitantes. 

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

próximas.  

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

cultura/etnografia/história da região da Gândara. 

✓ Apoio documental para o reconhecimento da Arte Xávega e dos edifícios de apoio à pesca da Praia de Mira, 

como bem de interesse municipal. 

✓ Nota: o equipamento esteve encerrado ao público no período recomendado pela DGS. 

 

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

O Museu Etnográfico e Posto de Turismo da Praia de Mira (MEPT) no âmbito da Candidatura do Museu Etnográfico 

e Posto de Turismo da Praia de Mira à Linha de Apoio ao Turismo Acessível do Programa Valorizar do Turismo de 

Portugal esteve em obras de requalificação. 

Está neste momento encerrado o espaço destinado à exposição estando a funcionando como posto de Turismo 

(e tendo estado encerrado ao publico no período recomendado pela DGS, desde o dia 12 de Março), mas 

continuou-se com o trabalho de apetrechamento de novo equipamento e de concepção museográfica. 

Este novo espaço recentemente renovado, tem agora nova imagem gráfica e identitária e nova denominação, 

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

A funcionar de Segunda-feira a Domingo, no horário das 09:00 às 17:00, este equipamento cultural recebeu: 

Visitantes 

Período 2019 2020 

fevereiro 0 * 170 

 

*Aquando do encerramento do espaço, o Turismo ficou situado no Parque de Campismo Municipal 

Atendimentos 

No mês de fevereiro 2020 efetuaram-se 170 atendimentos dos quais: 

✓ 156 de nacionalidade portuguesa 

✓ 14 de outras nacionalidades 

Atividades 

Ciclo de videoconferências "Vê Portugal ON", promovido pela Turismo Centro de Portugal: 
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✓ Covid-19 - Manual para uso das praias em 2020 

✓ Clean & Safe – (In) formação à restauração 

✓ PROVERE Centro de Portugal: Estratégias Pós-COVID-19 

✓ COVID-19 - E agora turismo? 

✓ Clean & Safe (In)formação aos agentes animação turística 

✓ Clean & Safe - (In)formação aos empreendimentos turísticos 

✓ Coesão e Crescimento Territorial” 

✓ As marcas e o COVID-19 

✓ Soluções da Google para o Marketing Digital no Turismo 

✓ A importância do Marketing Digital I COVID-19 

✓ Festivais e Eventos Culturais: o que vai acontecer? I COVID-19 

✓ O Impacto do COVID-19 nos Eventos Desportivos: nas empresas, nas regiões e no país. 

Ciclo de web conferências promovido pela Publituris: 

✓ Açores: Preparar o futuro 

✓ Centro: Preparar o futuro 

✓ Lisboa: Preparar o futuro 

✓ Alentejo: Preparar o futuro 

✓ Madeira: Preparar o futuro 

✓ Porto e Norte: Preparar o futuro 

✓ Algarve: Preparar o futuro. 

Outros Assuntos:  

✓ Acompanhamento do projeto da requalificação do espaço Palheiros de Mira | Museu | Posto de Turismo 

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

✓ Manutenção da Página de Facebook Palheiros de Mira | Museu e Posto de Turismo 

Biblioteca Municipal de Mira 

Funcionando com abertura ao público das 9:00 às 13:00 e das 14:30 às 17:30, para consulta e requisição de 

livros, utilização de espaço internet e espaço de leitura e ou estudo. 

No período em apreço, e com vista à remodelação/readaptação de espaços, houve a limpeza e eliminação de 

documentação sem valor arquivístico ou bibliográfico, para início da nova organização espacial. 

Continuou-se o habitual trabalho de articulação com a Rede de Bibliotecas de Mira. 

 

ÂMBITO DESPORTO 

Complexo Desportivo Municipal 

 

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

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

Associações/Entidades/Particulares, no mês de fevereiro e no mês de março até ao dia 11, pois nos restantes 

dias de março e nos meses de abril e maio as instalações encerraram ao público por força das medidas 

emanadas no âmbito da Pandemia Covid 19. 
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Pavilhão Municipal de Desportos de Mira 

Atividades praticadas no mês de fevereiro e até ao dia 11 do março: 

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

das 8h30 às 18h00, conforme protocolo; 

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

ADM Atletas Horário 

Patinagem 46 Segunda: 18h00 – 21h30 

Patinagem 50 Quarta: 17h30 – 21h30 

Patinagem escolinha 20 Quinta: 18h00 – 19h00 

Patinagem 50 Quinta: 17h30 – 21h00 

Patinagem 60 Sábado: 9h00 – 18h30 

Jogos hóquei - SOS 

 

✓ Atletismo, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha; 

ASCV Atletas Horário 

Atletismo 24 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 

 

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

CMMC Atletas Horário 

Ginástica 15 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 

 

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

CDN Atletas Horário 

Iniciados 13 Terça: 18h00 – 19h00 

Benjamins A 12 Terça: 19h00 – 20h00 

Juvenis 13 Quinta: 21h00 – 22h30 

UDP Atletas Horário 

Futsal 12 Terça: 21h – 22h 

 

 

Piscina Municipal de Mira 

Utilizadores no mês de fevereiro e até ao dia 11 de março: 
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Estádio Municipal de Mira 

Atividades praticadas no mês de fevereiro e até ao dia 11 do março: 

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: 

 segunda nº terça nº quarta nº quinta nº sexta nº sábado dom. 

Petizes S6 e S7     
18h30 
19h45 

10       

Traquinas S8 e S9     
18h30 
19h45 

10       

Benjamins S10 
18h30 
19h45 

14     
18h30 
19h45 

14   Jogo 11h  

Benjamins S11 
18h30 
19h45 

20     
18h30 
19h45 

20   Jogo 11h  

Infantis S12   
18h30 
19h45 

15   
18h30 
19h45 

15   Jogo 11h  

Iniciados S15   
18h30 
19h45 

20 
18h30 
19h45 

20   
18h15 
19h30 

20  Jogo 11h 

Juniores S19 
20h00 
21h15 

20   
20h00 
21h15 

20 
20h00 
21h15 

20 
20h00 
21h15 

20 Jogo 15h  

Veteranos 

Ala-Arriba 
    

20h00 
21h30 

20     Jogo 17h  

Veteranos 

Touring 
          Jogo 17h  

Touring 1970   
20h00 
21h30 

   
21h00 
22h30 

    Jogo 15h 

ACR Seixo         
20h30 
22h00 

   

Totais  54  35  80  69  40   

 

Jogos – 15 em 15 dias  

Jogos dos Veteranos – conforme calendário 

Touring 1970 - 15 em 15 dias – conforme calendário 

 

Atividade física no pré-escolar 

✓ Leccionamento de aulas de Educação Física para os Jardins de Infância, num total de 8 horas semanais, 

com 165 alunos, até ao dia 13 de março. 

Desporto Universidade Sénior 

✓ Leccionamento de aulas de Educação Física para a Universidade Sénior, desde o dia 15 de fevereiro até 

13 de março, num total de 2h semanais, com 32 alunos; 

✓ Leccionamento de aulas de “Walking Football” para a Universidade Sénior, desde o dia 15 de fevereiro até 

13 de março, num total de 1h semanal, com 18 alunos; 

✓ Projeto Olimpíadas Sénior: No dia 04 de março de 2020 foi realizada uma reunião no Edifício Mira Center 

no âmbito da conclusão do regulamento e da visita aos locais de prova relativos ao Projeto Olimpíadas 

Sénior. Estiveram presentes os vereadores e técnicos dos municípios convidados, nomeadamente os 

municípios de Vouzela e Castro Daire. Posteriormente foi realizado um balanço final sobre as possíveis 
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formas de adaptação dos locais da prova e necessidades materiais/humanas para a melhor eficiência 

e fluência das etapas previstas no regulamento. 

 

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

logístico/financeiro/material dos serviços municipais; 

✓ Dia Mundial da Atividade Física: No dia 6 de abril a Câmara Municipal de Mira, em parceria com o ginásio 

FIT ME 3070, transmitiu uma aula de FIGHTEAM em direto na página de Facebook do município. A aula 

realizou-se pelas 19h30m com o instrutor Serafim Ventura. 

 

Associativismo 

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

apoio logístico/financeiro/material dos serviços municipais: 

✓ I Testes de Iniciação e Disciplina: realizados no dia 22 de fevereiro no Pavilhão Municipal de Mira, com a 

organização da Associação de Patinagem de Coimbra – APC, apoio da Câmara Municipal de Mira e 

logística da ADM. A prova contou com 120 atletas, entre 8 clubes; 

✓ 1º Aerogreen F5J: organizado pelo clube de aeromodelismo Asas de Mira, o Aerogreen F5J decorreu nos 

campos de exploração de relva da empresa DuVitor, junto à pista de voo do clube, situada no Seixo de 

Mira, no dia 29 de fevereiro. A prova é de carater oficial e contou para o Campeonato Nacional, 

organizado pela Federação Portuguesa de Aeromodelismo, na classe F5J moto planadores elétricos de 

voo térmico de duração. O evento teve início às 09h00m com a validação dos pilotos e verificação dos 

modelos e findou pelas 17h00 com a foto de grupo e entrega de prémios. Sendo uma prova oficial, 

compareceram os melhores pilotos nacionais da modalidade. 

 

Parque de Campismo Municipal 

O Parque Municipal de Campismo, por força das medidas de prevenção da pandemia Covid 19, foi dos primeiros 

serviços a ser encerrado ao público (a 11 de Março), motivo pelo qual tiveram que ser canceladas todas as 

reservas previamente realizadas (sabendo que o período de férias da Pascoa já começa a ser muito procurado). 

Assim foram também cancelados os seguintes eventos: encontro nacional de estudantes de enfermagem, o 

encontro mini meeting ibérico e o encontro nacional de estudantes de fisioterapia.  

Contudo, o pessoal afeto ao serviço manteve todos os serviços de manutenção, bem como colaboraram com 

trabalhos de limpeza e manutenção na zona dos Viveiros e parques da Varanda Verde. 
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DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, 

ORDENAMENTO E AMBIENTE 

 

PROTEÇÃO CIVIL 

✓ Plano Contingência Municipal 

✓ Plano de contingência feiras e mercados 

✓ Colaboração com as IPSS do concelho, no âmbito da elaboração dos Planos de Contingência; 

✓ Acompanhamento diário da situação pandémica com todas as IPSS;  

✓ Distribuição de EPIs; 

✓ Desinfeção de infraestruturas e equipamentos; 

✓ Plano de Operações Municipal para o COVID-19; 

✓ Campanhas de sensibilização COVID-19; 

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

e materiais inerentes à divisão; 

✓ Criação de uma base de dados georreferenciada, dos casos suspeitos, confirmados, para além do registo 

da chegada de residentes ao concelho de Mira, provenientes de outros lugares, no sentido de 

monitorização/aconselhamento de comportamentos de segurança da pandemia no concelho; 

✓ Preparação da época balnear 2020; 

✓ Implementação de uma Zona de Concentração e Apoio à População; 

✓ Definição de Zonas de Concentração de Reforços e Áreas de Reserva para possíveis alojamentos 

temporários de idosos; 

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

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

invasoras em meio aquático e meio terrestre; 

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

✓ Carregamento de informação para monitorização dos idosos durante o período COVID- projeto “Eu conto, 

+65”; 

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

adversas e epidemiológicas e pandémicas; 

✓ Faixa de gestão de combustíveis na envolvente da Pista de Corta Mato- Praia de Mira, envolvente do 

Cemitério da Praia de Mira, envolvente da Videira Sul e Parque Municipal de Campismo;  

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

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

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

✓ Captura de animais errantes na via pública; 

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

✓ Participação e eliminação de ninhos de vespa asiática;  

✓ Controle dos níveis hidrológicos em várias estruturas fluviais; 

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

✓ Ações de sensibilização conjuntamente com a GNR e Bombeiros para a limpeza de terrenos e matos; 

✓ Registo dos pedidos de queimas de sobrantes; 

✓ Emissão de avisos e alertas em situações de emergência. 
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PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

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

✓ Informação de 10 certidões; 

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

✓ Informação de 28 números de polícia em processos de obras; 

✓ Resposta a outros pedidos de informação – 12; 

✓  

✓ Procedimentos para atribuição de topónimo: 2 na Freguesia de Mira; 1 na Freguesia da Praia de Mira; 

✓ Registo da comunicação de queimas; 

✓ Emissão de Plantas de localização; 

✓ Preparação de cartografia e elaboração dos respetivos mapas para o Plano Municipal da Defesa da 

Floresta Contraincêndios (PMDFCI); 

✓ Elaboração de dos Mapas para o POM; 

✓ Elaboração dos mapas da Cartografia de Apoio à Decisão (CAD); 

✓ Correção das FGC e da Rede Pontos de água aéreos através do levantamento efetuado pela GNR; 

✓ Leitura e proposta de correção do Relatório Definição de Âmbito do PDM; 

✓ Preparação e envio de informação para a equipa do Estudo do POC da Universidade de Aveiro: 

o Equipamentos culturais; 

o Equipamentos desportivos;  

o Equipamentos de saúde; 

o Equipamentos de apoio à Terceira idade; 

o Classificação dos lotes dentro do Nível I e Nível II: Ocupados, Vagos e devolutos; 

✓ Separação por temas e criação de uma base de dados local da nova cartografia 1:10000; 

✓ Elaboração de uma proposta de reestruturação da Feira de Portomar; 

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

✓ Realização de vistorias de processos de obras particulares;  

✓ Levantamento dos proprietários afetados pelo alargamento/requalificação do caminho municipal 1004 – 

PP ZIM; 

✓ Alteração ao Plano de Urbanização de Mira  

o Caducou devido à falta de cartografia homologada; 

o Início de novo procedimento – aprovação em RC; 

o Participação preventiva – análise das participações registadas. 

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

o Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial - Pedido de Conferência Procedimental; 

o Realização de Conferência procedimental; 

o Análise dos pareceres das entidades no âmbito da CP e realização de correções. 

✓ Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira  

o Caducou devido à falta de cartografia homologada; 

o Início de novo procedimento – aprovação em RC; 

o Participação preventiva - análise das participações registadas; 

o Reformulação do Relatório de Definição de Âmbito; 

o Submissão de pedido de indicação de entidades a consultar. 
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✓ 6.ª alteração ao Plano Diretor Municipal de Mira - Alteração da Planta de Condicionantes – Reserva Agrícola 

Nacional  

o Aprovação em RC 

✓ Informação ao nível dos instrumentos de gestão territorial no âmbito da candidatura da “Requalificação 

da Lota” 

✓ Desenvolvimento da proposta da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de Mira. 

✓ Acompanhamento da Obra da 1ª Fase dos Balneários do Estádio Municipal de Mira. 

✓ Conclusão do desenvolvimento da Empreitada / Medições da 2ªFase dos Balneários do Estádio Municipal 

de Mira  

✓ Conclusão do desenvolvimento da Empreitada / Medições do Canil, Gatil Municipal de Mira (CRO). 

✓ Desenvolvimento da Proposta de Instalação Sanitária Acessível para a Biblioteca Municipal de Mira. 

✓ Desenvolvimento da Proposta de Requalificação da Antiga Praça do Peixe em Portomar, Mira. 

 

AMBIENTE 

✓ Acompanhamento das emissões de pareceres técnicos – não vinculativos – sobre ações de arborização e 

rearborização (RJAAR), no âmbito das competências atribuídas aos municípios; 

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

✓ Elaboração e submissão das candidaturas da Praia de Mira e Poço da Cruz ao Programa da Bandeira Azul 

2020 e das suas atividades de sensibilização e educação ambiental; 

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

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

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

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

levantamento cadastral digital de contentores RU;  

✓ Submissão dos Indicadores da Qualidade da Água - IDQA 2019 e auxílio dos técnicos da ABMG no 

acompanhamento do Programa de Controlo da Qualidade da Água 2020, em articulação de 

procedimentos com a entidade reguladora – ERSAR; 

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

preparação de atividades e do programa da Bandeira Azul e sobre outros temas do ambiente e promoção 

da qualidade de vida; 

✓ Prestar esclarecimentos aos munícipes em determinadas áreas do ambiente. Receção de pedidos internos 

e externos com propostas de melhoria/resolução. 

 

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; 

✓ Atualização da plataforma do SISF com dados e documentos de formação da equipa de sapadores 

florestais. 

✓ Pedido de adiantamento da 1º tranche da equipa de sapadores, no valor de 20.000 euros. 

✓ Candidatura ao equipamento aos sapadores florestais. 

✓ Pedido de pagamento da 2º tranche da candidatura á vespa velutina 
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✓ Inserção dados relatório trimestral das intervenções silvícolas realizadas no Município na plataforma do 

SGIF. 

✓ Registo de queimas e atendimento telefónico e encaminhamento das situações  

✓ Elaboração do Plano Operacional Municipal 2020, procedimentos de envio à CMDFCI, elaboração de ata. 

✓ Envio do POM ao ICNF e submissão da ata e ofício de entrega na plataforma do IPLAN. 

✓ Envio ao ICNF de informação geográfica de intervenções realizadas no âmbito do SGIF e locais de 

aquartelamento da equipa de sapadores. 

✓ My doc – Notificação de vários proprietários, verificação de infrações pelo Município e pela GNR, 

organização de processos de substituição de terreno em mau estado fitossanitário, intervenções em 

terrenos Municipais. 

✓ Pedido de credenciação ao ICNF. da equipa de sapadores para serem operacionais de queima.  

✓ Contactos com IEFP devido ao possível reinício de formação para o 5º elemento da equipa de sapadores. 

✓ Preparação e contactos com ICNF devido elaboração do PMDFCI em revisão. 

✓ Compilação de dados, preenchimento de tabelas de monotorização do PMDFCI 2019, relativo aos 5 eixos 

estratégicos e envio ao ICNF por e mail. 

✓ Proposta de protocolo de colaboração entre o Município e a empresa MadeiVagos para remoção de 

resíduos em áreas Municipais e a produção de biomassa para a empresa. 

 

TRÂNSITO 

✓ Sinalização rodoviária interditando a circulação de pesados – 7,5TON 

✓ Interdição de estacionamento na Av. Arrais Batista Cera, no âmbito do COVID-19. 

 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

✓ Limpeza da calçada e corte de arbustos no jardim do Visconde; 

✓ Corte de relva no Centro de Saúde de Mira 

✓ Limpeza de canteiros e colocação de plantas na EN 109; 

✓ Colocação de plantas no separador Central de Mira, rotunda da Farmácia Matilde Soares, Rotunda da Praia 

de Mira e zona envolvente; 

✓ Colocação de floreiras no Edifício Paços do Concelho; 

✓ Limpeza do largo da Feira em Portomar; 

✓ Manutenção e limpeza do cemitério de Mira; 

✓ Colocação de colunas de flores nos portões de entrada do cemitério municipal; 

✓ Replantação dos canteiros no cemitério municipal 

✓ Abertura e fecho de sepulturas no cemitério municipal; 

✓ Transladações; 

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

Praia de Mira; 

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

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

Jardim do Columbódromo, Portomar, Valeirinha, Areal, Arneiro, Leitões, Lentisqueira, Carromeu, rotunda 

da Praia de Mira, Miraoásis, Barra de Mira e jardim da Praia de Mira); 

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



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATÓRIO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 JUNHO DE 2020 

 

Página | 58 

✓ Manutenção da rotunda do Lago Real; 

✓  Manutenção e limpeza das instalações sanitárias no parque de lazer da Lagoa; 

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

✓ Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

✓ Manutenção dos equipamentos. 

 

SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

✓ Introdução de 35 registos de identificação animal na plataforma SICAFE; 

✓ Emissão de 14 passaporte de canídeo; 

✓ Recolha de 3 cadáveres; 

✓ Recolha de canídeos errantes- 6 adultos; 

✓ Avaliação de queixa de insalubridade (Arneiro); 

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

✓ Registo na plataforma SIAC- 45 animais; 

✓ Solicitação pela GNR para avaliação: 

o Captura e identificação de um canídeo errante que atacou galinhas na Praia de Mira; 

o De queixa provocada por canídeos no Miravillas; 

o Maus tratos em canídeo na Praia de Mira; 

o (9 maio à 01H:00) para prestação de assistência veterinária a canídeo acidentado no Cabeço de 

Mira; 

o Assistência veterinária a canídeos errantes na Praia de Mira e Portomar; 

✓ Vistorias a uma unidade móvel d venda de pescado. 

 

 

 

 

 

Mira, 4 de junho de 2020 

O Presidente da Câmara 

 
Raul Almeida, Dr. 




