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Estrutura hierarquizada 

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

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

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

 

Gabinetes operacionais  

Gabinete de Apoio ao Presidente 

Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria 02 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04 

Secção de Recursos Humanos; 

Secção de Apoio aos Órgãos Municipais; 

Secção de Taxas, Expediente e Águas; 

Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento; 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 39 

Secção de Obras Municipais; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 43 
Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE 52  

UNIDADE DE TURISMO E EVENTOS 55  

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 58 
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Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e 

Auditoria 

(Atividades desenvolvidas de 27 de março a 14 de junho) 

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

lhe a coordenação das seguintes atividades: 

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

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

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

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

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

Qualidade; 

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

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

mediante o tratamento e divulgação dos respetivos resultados; 

✓ Impulsionar o processo de avaliação dos fornecedores; 

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

especificidade de cada serviço; 

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

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

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

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

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

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

No âmbito do gabinete da qualidade: 

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

✓ Articulação com os diversos serviços, tendo em vista o acompanhamento e monitorização do SGQ; 

✓  Conclusão da elaboração do relatório da Revisão do Sistema referente ao ano de 2020 e submissão à 

Gestão de Topo; 

✓ Articulação e realização da reunião de acompanhamento do SGQ e elaboração da respetiva ata realizada 

em 12-05-2021;  

 

No âmbito do serviço de transportes: 
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No âmbito da DAF: 

✓ Organização de processos no âmbito do MYdoc para arquivo – reclamações (livro de reclamações) de 2010 

a 2016 – tratamento de 18 processos; 

✓ Apoio no serviço no âmbito da tramitação e “criação de processos” no mydoc; 

✓ Apoio no âmbito das novas competências – praias – análise e elaboração de requerimentos, 

designadamente : Atividades no Dominio Público Marítimo; Venda ambulante e ocupação Privativa do 

domínio público marítimo  ;  

 

Outras atividades/tarefas: 

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

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

formação.  

✓ Colaboração nos trabalhos e atividades no âmbito do RGPD com o DPO, bem como, resposta aos relatórios 

das auditorias efetuadas em articulação com os serviços auditados. 

✓ Colaboração e participação no grupo de trabalho, no âmbito da candidatura Eco XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 4 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

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

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

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

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

cumprimento/controlo de execução do Plano Plurianual de Investimentos e orçamento da divisão; garantir o 

cumprimento das normas de higiene e segurança dos trabalhadores sob a sua dependência; supervisionar a 

organização dos serviços de limpeza dos edifícios da autarquia e o respetivo pessoal afeto àquelas funções; 

exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidos por lei, norma, 

regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior relativos à unidade orgânica que chefia (cfr. n.º 1 

do artigo 15.º do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do Município de Mira). 

 

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

as atividades que a seguir enunciamos. 

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

✓ Foi prestado apoio aos RH em matéria de conclusão do Siadap - processos avaliativos dos trabalhadores 

e ponderação curricular dos dirigentes. 

✓ Elaboração de propostas de reunião de Câmara, acerca dos mais variados assuntos, destinados a ser 

submetidas à sua apreciação; 

✓ Conclusão do processo de alteração do Regulamento de Comércio Não Sedentário; 

✓ Carregamento e verificação de informação colocada no site da Autarquia no contexto do ranking do índice 

da transparência; 

✓ Publicação de atos em Diário da República, designadamente: -Submetido sob o n.º 314286395 referente 

a “Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Mira” 

✓ Submetido sob o n.º 314291887 referente a Abertura de procedimento, por hasta pública, para concessão 

de espaços públicos para instalação de estruturas destinadas à fixação de publicidade estática no 

concelho de Mira. 

✓ Submetido sob o n.º 314286395 referente a “Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de 

Mira”. 

✓ Submetido sob o n.º314132689  referente a “Atribuição de licença para transporte em táxi para uma vaga 

do contingente de Mira, freguesia de Mira, concelho de Mira”. 

✓ Submetido sob o n.º 314107984   referente a “Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI) 2021-2030”. 

✓ Submetido sob o n.º 314077309   referente a “Projeto de Regulamento do Centro Circular de Resíduos de 

Mira”. 

✓ Prestação de apoio técnico-jurídico às diversas unidades orgânicas do Município, em que destacamos por 

exemplo o trabalho desenvolvido em conjunto com a DOM e UGU no âmbito da definição de 

procedimentos para fiscalização; 

✓ Nos serviços da DAF sublinhamos o trabalho desenvolvido em conjunto com a Secção de taxas e 

expediente no sentido da conclusão do levantamento dos terrados, demarcação e numeração visando, 

a abertura de hastas públicas, com vista à atribuição dos terrados vagos, carregamento da informação 
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na aplicação informática de gestão de feiras. Abertura de procedimento de concessão de publicidade 

no concelho, concurso público para atribuição de lugar de táxi, entre outras tarefas; 

✓ O Apoio prestado à STEA no âmbito de eventos e manifestações desportivas, elaboração de novos 

requerimentos no âmbito da transferência de competências do Estado para as Autarquias em matérias 

de praias, jogos de fortuna e azar, e eventos artísticos. 

✓ Tratamento e envio aos diversos interessados de legislação pertinente. 

✓ Análise e tratamento de exposições e reclamações de diversos assuntos; 

✓ Encaminhamento do expediente; 

✓ Prestação de apoio jurídico ao contencioso do Município e acompanhar o desenvolvimento dos processos 

judiciais, cujo patrocínio seja assegurado por mandatário exterior à autarquia; 

✓ Formalização de contratos, protocolos, acordos e outros documentos; 

✓ Instruir os requerimentos para obtenção das declarações de utilidade pública de bens e direitos a 

expropriar, acompanhar os respetivos processos de expropriação ou de requisição ou de constituição de 

qualquer encargo, ónus ou restrição que sejam consentidos por lei para o desempenho regular das 

atribuições do Município. 

✓ Encaminhamento de processos até à celebração de escrituras públicas, em que o Município figure como 

outorgante; 

✓ Atendimento aos utentes sobre matérias afetas a esta Divisão; 

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

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

procedimentos. 

✓ Elaboração de ofícios e prestação de informação a diversas entidades, designadamente, Ministério 

Público, ASAE, Autoridade Tributária, CCDRC-Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro e IGAMAOT – Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território; 

✓ Elaboração de informações de carência – pedido interno de materiais ou serviços; 

✓ Elaboração de atas; 

✓ Apoio a Comissões municipais. 

Das atividades desenvolvidas evidencia-se, entre outras, em matéria estritamente jurídica a participação em 

diversas reuniões: 

✓ Presidência, SINTAP; Suplemento de penosidade e insalubridade; 24 de março 

✓ Presidência, DPCPOA, UGU, APA; Transferência de competências para os órgãos municipais no domínio 

das praias marítimas, fluviais e lacustres; 7 de abril 

✓ Presidência, STAL; Suplemento de penosidade e insalubridade; Reunião de Assembleia Municipal; 8 de 

abril 

✓ Taxas, licenças e mercados; Ocupação de espaço público; 9 de abril 

✓ Vereador Nelson, DPCPOA, 3 ex concessionários; Ocupação de espaço público marítimo; 16 de abril 

✓ Presidência, CGD, Domus Nostra; Desenvolvimento Desportivo; 

✓ Presidência, DPCPOA, GNR, Capitania, representantes dos concessionários, representantes dos 

pescadores de arte xávega; Reunião Comissão Época Balnear 2021; 20 de abril 

✓ Presidência, Interessados, Ação Social, Comissão de análise de candidaturas; Atribuição de lotes - Videira 

Sul; 6 de maio 

✓ Vereadora Dulce Cainé; Taxas, licenças e mercados; Recursos Humanos; Ação Social; Reunião SGQ; 6 de 

maio 
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✓ Presidência, Dr. Olinto, DOM; Empreitada reabilitação do Mercado da Praia de Mira; 12 de maio 

✓ Vereador Nelson Maltez; Vereadora Dulce Cainé; Taxas, licenças e mercados; Reunião júri para abertura 

de propostas - concurso vaga táxi; 17 de maio 

✓ Presidência, DOM, subempreiteiro; Empreitada de reabilitação do mercado da Praia de Mira; 19 de maio 

✓ Vereador Nelson Maltez; DPCPOA; ARHCentro; APA; Preparação da Época Balnear 2021, 

Implementação das normas e das medidas para as praias em contexto COVID-19, 

Galardão Bandeira Azul, Outros assuntos; 19 de maio 

✓ UGU, Dr. João Coelho; Diversos; Reunião de Assembleia Municipal; 25 de maio 

✓ Vereador Nelson Maltez; DPCPOA, UGU; Ocupação de espaço público marítimo; 31 de maio 

✓ Presidência, interessado; Ocupação de espaço público marítimo; 4 de junho 

✓ Dr.  Luís Filipe Pirré; Ocupação de espaço público marítimo; 7 de junho 

 

Também no âmbito das competências da DAF, na área jurídica, como habitualmente, foram desenvolvidas, 

designadamente, as atividades que a seguir enunciamos como a análise e informação jurídica, elaboração de 

novos documentos a saber: 

✓ Análise, estudo e colaboração na elaboração de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo;  

✓ Proposta de Licença de ocupação temporária para construção, alteração e implantação de instalações, 

fixas ou desmontáveis; 

✓ Documento de determinação do preço para atribuição da concessão da exploração de 13 espaços de 

afixação de publicidade de grande formato (9mx3m) e de 13 espaços de Mobiliário Urbano Para 

Informação – MUPI; 

✓ Análise, estudo e verificação de Programa e Condições de abertura de procedimento por hasta pública 

para concessão de espaços públicos para a instalação de estruturas destinadas à fixação de publicidade 

estática no concelho de Mira; 

✓ Análise, estudo e verificação de Relatório de classificação inicial Concurso público para atribuição de 

licença para transporte em táxi para um lugar no contingente da freguesia de Mira; 

✓ Proposta de critérios de seriação na classificação dos concorrentes para 1 lugar no contingente da 

freguesia de mira- atribuição de licença para transporte em táxi; 

✓ Análise, estudo e colaboração na elaboração de Contrato-Programa com a associação de nadadores-

salvadores da Praia de Mira para a Época Balnear 2021;  

✓ Análise, estudo e colaboração na elaboração de Contrato-Programa com a associação de nadadores-

salvadores da Praia de Mira para a limpeza durante a Época Balnear 2021. 

✓ Acresce informar que foi ainda feita a análise preliminar de pedidos de indemnização resultantes de 

acidentes ou danos materiais ocorridos, que poderão originar, eventualmente, responsabilidade civil 

extracontratual do município, os quais são posteriormente encaminhados para a companhia de seguros. 

A responsabilidade aqui referida integra-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual, isto é, a 

obrigação que recai sobre uma entidade envolvida em atividade de natureza pública que tiver causado 

prejuízos aos particulares (fora do contexto de uma relação contratual, evidentemente). 

 

No que respeita ao registo predial, este destina-se, essencialmente, a dar publicidade à situação jurídica dos 

prédios, tendo em vista a segurança do comércio jurídico imobiliário. 
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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.  

Nesta conformidade, encontra-se em curso o processo de aquisição, acertos, retificação de área terrenos, 

determinada pela beneficiação da estrada do Ramalheiro, alienação de lotes no Montalvo e Zona Industrial de 

Mira, designadamente, Polo I e II. 

Assim, este serviço é responsável pela preparação de escrituras de compra e venda, pelo registo de bens imóveis 

na Conservatória do Registo Predial e Autoridade Tributária, pelas expropriações e ainda a emissão de certidões 

no âmbito do exercício do direito de preferência sobre determinados bens imóveis. 

Temos ainda vindo a dar continuidade ao trabalho de arquivamento de processos em suporte digital e suporte de 

papel, prosseguindo a eliminação de documentos no arquivo municipal, com o apoio inestimável do Arquivo 

Distrital de Aveiro. 

Por último, no contexto das tarefas promovidas pela DAF foi já constituída a equipa que presta apoio 

administrativo na preparação do próximo ato eleitoral das Eleições Autárquicas 2021 e nunca é despiciendo 

recordar que a legitimidade das decisões das autarquias locais decorre da eleição dos respetivos órgãos, que 

estão constitucionalmente consagrados como: 

✓ Órgãos executivos - a câmara municipal e a junta de freguesia, ou seja, órgãos a quem, em termos práticos, 

compete propor e executar as decisões e indicações dos órgãos deliberativos; 

✓ Órgãos deliberativos a assembleia municipal e a assembleia de freguesia, a quem cabe aprovar, ou não, 

entre outras competências de iniciativa própria, as propostas dos respetivos órgãos executivos. 

 

Os órgãos das autarquias locais são eleitos por sufrágio universal direto, excetuando a junta de freguesia, cujo 

presidente é o cidadão que encabeça a lista mais votada na eleição para a assembleia de freguesia. Os restantes 

membros do executivo são eleitos na primeira reunião da assembleia de freguesia, sob proposta do presidente. 

A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o sistema de representação proporcional e o método 

de Hondt. O número de Deputados por cada círculo é proporcional ao número de cidadãos eleitores nele inscritos. 

O mandato dos titulares de órgãos das autarquias locais é de 4 anos, tendo sido legalmente estabelecida, desde 

2005, uma limitação de 3 mandatos consecutivos para os presidentes dos órgãos executivos (presidentes das 

Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia). 

 

São, no âmbito das eleições autárquicas, elegíveis: 

✓ Os cidadãos portugueses eleitores; 

✓ Os cidadãos eleitores de Estados membros da União Europeia quando de igual direito gozem legalmente 

os cidadãos portugueses no Estado de origem daqueles; 

✓ Os cidadãos eleitores dos países de língua oficial portuguesa com residência em Portugal há mais de 

quatro anos, quando de igual direito gozem legalmente os cidadãos portugueses no respetivo Estado de 

origem; 

✓ Outros cidadãos eleitores com residência legal em Portugal há mais de cinco anos, desde que nacionais 

de países que, em condições de reciprocidade, atribuam capacidade eleitoral passiva aos portugueses 

neles residentes. 
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São publicadas em Diário da República as listas dos países a cujos cidadãos é reconhecida capacidade eleitoral 

passiva. Com a publicação da Declaração 30/2017, de 3 de maio, Portugal tornou público o reconhecimento da 

capacidade eleitoral passiva aos cidadãos naturais dos Estados-Membros da União Europeia, do Brasil e de Cabo 

Verde, nas eleições para os órgãos das autarquias locais. 

 

Gozam de capacidade eleitoral ativa, ou seja, podem exercer o seu direito de voto nas eleições autárquicas: 

✓ Os cidadãos portugueses; 

✓ Os cidadãos dos Estados membros da União Europeia quando de igual direito gozem legalmente os 

cidadãos portugueses no Estado de origem daqueles; 

✓ Os cidadãos de países de língua oficial portuguesa com residência legal há mais de dois anos, quando de 

igual direito gozem legalmente os cidadãos portugueses no respetivo Estado de origem; 

✓ Outros cidadãos com residência legal em Portugal há mais de três anos, desde que nacionais de países 

que, em condições de reciprocidade, atribuam capacidade eleitoral ativa aos portugueses neles 

residentes. 

São publicadas em Diário da República as listas dos países a cujos cidadãos é reconhecida capacidade eleitoral 

passiva. Com a publicação da Declaração 30/2017, de 3 de maio, Portugal veio tornar público o reconhecimento 

da capacidade eleitoral ativa aos cidadãos naturais dos Estados-Membros da União Europeia, do Brasil e de Cabo 

Verde, bem como da Argentina, Chile, Colômbia, Islândia, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Uruguai e Venezuela, nas 

eleições para os órgãos das autarquias locais.  in, Portal do Eleitor: Eleições e Referendos. 

 

CONTENCIOSO 

Por outro lado, no âmbito do acompanhamento ao Contencioso, presta-se informação quanto aos processos a 

decorrer e conclusos, bem como, processos de contraordenação em que o Município é arguido/requerido. 
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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. entre 01 de abril e 13 de junho de 2021, no que concerne ao trabalho de contraordenações 

e sendo que as mesmas transitaram da área jurídica para o BackOffice do serviço de taxas, expediente e águas 

em janeiro do corrente ano, com processos por tratar referentes aos anos de 2019 e 2020. Quanto aos processos 

rececionados no corrente ano, os mesmos serão tratados de imediato. 

Assim, no período em análise e na área das contraordenações, destaca-se a seguinte informação no que concerne 

ao serviço de contraordenações: 

Foram instaurados os seguintes processos assim discriminados: 

✓ 5 processos referentes ao ano de 2019 

✓ 11 processos referentes ao ano de 2020 e  

✓ 3 processos referentes ao ano de 2021 

Importa referir que quanto ao envio das notificações aos arguidos, a fim de serem ouvidos, nos serviços, em auto 

de declarações, as mesmas deixaram de estar suspensas nos termos da publicação da Lei nº 13-B/2021 de 05 

de abril. 
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Assim, foram enviadas 7 notificações, das quais reporto o seguinte feedback: 

✓ 3 arguidos prestaram declarações,  

✓ 3 notificações vieram devolvidas 

✓ 1 processo encontra-se concluído, mediante o pagamento voluntário da coima. 

 Os 6 processos acima referidos encontram-se em fase de proposta de decisão. 

 

INFORMÁTICA 

 

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS 

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

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

e resolução dos problemas ocorridos. 

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

✓ Monitorização de backups; 

✓ Monitorização da Rede do Município de Mira; 

✓ Configuração de Ativos de Rede. 

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

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

7.10). 

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

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

Municipal de Mira; 

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

✓ Acompanhamento reuniões com encarregado de proteção de dados; 

✓ Monitorização e resolução de problemas na rede informática do Mira Center. 

 

DESENVOLVIMENTO E SUPORTE APLICACIONAL 

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

✓ Atualização de informação no Portal do Município: 

• Publicação de notícias e destaques; 

• Banner; 

• Regulamentos; 

• Editais; 

• Boletim Municipal; 

• Assuntos em Discussão Pública; 

• Atas de procedimentos concursais; 

• Índice de Transparência. 

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

eletrónicas para email e adesão ao débito direto; 
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GESTÃO DE CONTEÚDOS NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE 

Neste âmbito foram realizadas as seguintes operações: 

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

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

✓ Atualização de procedimentos e documentos no âmbito do RGPD. 

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

 

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

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

✓ Assistência Técnicas a escolas e Jardins de Infância. 

✓ Acompanhamento do contrato de fornecimento de impressoras nas escolas. 

✓ Formatação e suporte ao equipamento informático. 

AREA ADMINISTRATIVA 

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

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

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

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

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

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

tornar o documento uniforme. 

✓ Elaboração de conteúdos gráficos. 

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

✓ Transformação de documentos em formato PDF em formato Word. 

✓ Apoio em diversas reuniões por videoconferência. 

✓ Formação interna a vários trabalhadores. 

 

SECÇÃO DE TAXAS, EXPEDIENTE E ÁGUAS (STEA) 

O presente relatório tem por análise o período compreendido entre 01 de abril a 15 de junho de 2021, no que se 

refere à área de Taxas, Expediente e Águas. 

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

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

Tendo em conta a situação epidemiológica que se continua a verifica, foram criados outros métodos de 

pagamento, que anteriormente eram menos utilizados, nomeadamente pagamentos por referência multibanco e 

transferência bancária, evitando assim a deslocação aos serviços. 

Durante este período foram emitidas diversas guias de receita cobradas pelo serviço de taxas, conforme o gráfico 

seguinte: 
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Total de valores cobrados entre 01 de abril a 15 de junho de 2021 (5537,81€) 

 

 

Trabalho administrativo 

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

atendimento (balcão, telefone e e-mail), organização dos processos, entrada dos processos no My Doc, 

informação, distribuição, emissão de títulos, elaboração de ofícios e arquivo de processos. 

Neste âmbito no período compreendido de 01 de abril a 15 de junho de 2021, deram entrada no Serviço de Taxas 

e Licenças 156 processos e foram concluídos e arquivados 155 processos. 

 

Concursos Públicos: 

Foram elaborados e aprovados os documentos (Proposta para Reunião de Câmara e Assembleia Municipal, 

Programa de Concurso, Edital), relativamente à abertura de concurso para licitação e arrematação em hasta 

pública da concessão da exploração de 13 espaços de grande formato (9x3) e 13 espaços de pequeno formato 

tipo “mupis”, para afixação de publicidade no Concelho de Mira.  

Relativamente à abertura do concurso público para atribuição de licença para transporte em táxi para um lugar 

no contingente da freguesia de Mira, município de Mira, foram elaborados e aprovados os documentos (Proposta 

para Reunião de Câmara, Programa de Concurso, Edital), e depois de recebidas e analisadas as candidaturas foi 

elaborado um relatório de classificação inicial, foi submetido para aprovação em reunião de Câmara de 25 de 

junho de 2021. 

No que diz respeito à atribuição dos locais fixos, através de propostas em carta fechada para venda ambulante 

de pescado na Praia de Mira, foram elaborados e aprovados os documentos (Proposta para Reunião de Câmara, 

Edital, Ata e Alvará) e já se encontra concluído.  

Cemitério Municipal: 

No período referido, realizaram-se 20 inumações e 3 averbamentos. 

Feiras de Portomar e Mira: 

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

Valores Cobrados

-00 € 

1 000,00 € 

2 000,00 € 

3 000,00 € 

4 000,00 € 

5 000,00 € 

6 000,00 € 



 

Página | 13 

Foi autorizado funcionamento de feiras e mercados de todos os sectores - Decreto n.º 6 /2021, de 3 de abril e foi 

elaborada e aprovada uma proposta à Reunião de Câmara, no sentido da isenção, ao abrigo do disposto no artigo 

2º da Lei nº 6/2021 de 10 de abril, na redação do Decreto-Lei nº 6-D/2021 de 15 de janeiro e tendo em conta o 

regime de medidas excecionais aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, dos 

feirantes do sector não alimentar do pagamento das feiras que não se realizaram, por motivos da pandemia, 

ficando os feirantes de ambas as feiras, que pagaram antecipadamente com um crédito ou com a possibilidade 

de solicitarem a devolução dos valores pagos antecipadamente, optando pela solução que lhes for mais 

conveniente. 

Ciclomotores: 

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

Município, neste período, temos 4 Declarações de Matrícula de ciclomotores.  

Elevadores: 

Neste período deram entrada neste serviço 1 pedido de Inspeção Periódica para equipamentos de elevação ao 

abrigo do Decreto Lei n.º 320/2002 de 28 de dezembro de 2002. 

Metrologia: 

Neste período deram entrada neste serviço 1 pedido de verificação Periódica de balanças. no local de instalação. 

 

No que diz respeito ao trabalho desenvolvido no BackOffice das águas e em colaboração com o BackOffice das 

taxas, no período compreendido entre 01 de abril e 13 de junho de 2021, destaca-se a seguinte informação: 

 

Pedidos de esvaziamento de Fossas: 

Foram solicitados 71 pedidos de esvaziamento de fossas. 

 

 

Faturas emitidas:  

Por cisterna de 3m3 removida: 1.383.75€ 

Por cisterna de 6m3 removida:    861.00€ 

                                       Total  2.244.75€ 

 

 

Receita arrecadada:   1.833.00€ 

 

Importa ainda referir e no âmbito da Lei nº 50/2018 de 16 de agosto (Lei-quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais), deram entrada nos serviços e foram tramitados pelo BackOffice 

requerimentos sobre as seguintes matérias: 

✓ 7 processos de ocupação privativa do domínio público marítimo apoio balnear, 

✓ 3 processos para o exercício de atividades no domínio publico marítimo, venda de bolas de Berlim, 

✓ 2 processo de licenciamento para escola de surf 
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Trabalho administrativo: 

No âmbito das competências do BackOffice da secção, foi desenvolvido o trabalho administrativo corrente, 

nomeadamente: receção e tratamento de emails da ABMG, digitalização de processos referentes a contratos de 

água e envio dos mesmos para a ABMG, quando solicitados por email, entrada e tratamento de processos no 

mydoc, informações via telefone, elaboração da certidão de afixação e afixação dos mesmos no placar dos 

serviços, para o efeito, digitalização e tratamento de processos de contraordenação referentes ao anoa 2021. 

 

Expediente 

No que se refere à área de Expediente, no período referido, foram efetuados movimentos de documentos por 

órgãos destinatários e enviada correspondência para o exterior. 

 

Distribuição de um total de 5012 documentos por órgãos destinatários 

01 de abril a 15 de junho de 2021 

 

 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Relatório das atividades desenvolvidas pela da subunidade orgânica de gestão de recursos humanos – de 26 de 

março de 2021 a 14 de junho de 2021SGP: 

✓ Atendimento de trabalhadores 

✓ Arquivo de documentação nos respetivos processos; 
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✓ Inserção de ausências, bem como informação nas participações de faltas por conta de férias, entre outras 

no SGP; 

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

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

✓ Processamento de Vencimentos, impressão de diversas listagens e emissão de 444 Recibos de 

vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores (222 recibos em abril + 222 recibos em 

maio); 

✓ Inseridas as ausências aos trabalhadores relativas a apoio a descendentes por suspensão de atividades 

letivas (15)  

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

My Doc – 662 registos/movimentação para outros serviços e arquivo. Não estão contabilizadas todas 

as informações que foram feitas nos próprios registos. 

 

ADSE: 

✓ Processamento mensal de comparticipações da ADSE, total de 183 registos/movimentos (84 em abril + 

99 em maio). 

✓ Recebidos 11 cartões da ADSE, efetuada a respetiva alteração de dados na aplicação de pessoal, entrega 

aos trabalhadores e arquivo no processo individual  

✓ Pedido de submissão a Junta médica da ADSE (2)  

✓ Pedido de 2ª vias de cartões (3) 

 

CGA: 

✓ Notificação de trabalhadora para comparência à de junta médica para aposentação por incapacidade após 

atingir limite de 18 meses de faltas por doença (1)   

✓ Submissão de pedido de aposentação de trabalhador na CGA Direta (3) 

 

DECLARAÇÕES, DOCUMENTOS: 

✓ Elaboração declaração de vínculo (5)  

✓ Elaboração de Declaração de horário praticado (1)   

✓ Elaboração de declaração de escalão de abono de família (4)  

✓ Elaboração de declarações para entidade formadora/formação profissional do CPA (19) 

✓ Elaboração de Edital de tolerância de ponto na tarde de 1/4/2021 e divulgação pelos colaboradores – 

Pascoa (1) 

✓ Elaboração de Avisos relativos à cessação da relação jurídica de emprego publico por motivo de 

aposentação e envio para publicação no Diário da República (2) 

✓ Elaboração Avisos acumulação de funções e divulgação no sítio do Município (3) 

✓ Elaboração de despacho de mobilidade interna/afetação de trabalhadora à UTE (1)  

✓ Elaboração de Proposta de consolidação de Mobilidade interna intercarreiras (1) 

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

para apresentação no estrangeiro (1) 

 



 

Página | 16 

INFORMAÇÕES: 

✓ Informação sobre Bolsa de Estudo no âmbito das prestações familiares – Acertos (1) 

✓ Informações sobre Cessação definitiva de funções/Acertos de trabalhadoras (2) 

✓ Informação sobre mobilidade interna (1)  

✓ Informação sobre pedido de aposentação (1)  

✓ Ponto de situação de diversos assuntos de RH (1) 

✓ Informação sobre Regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos (D.L n.º 10-

A/2020, de 13/3 - art.º 25.º-A (1) 

✓ Informação sobre abono para falhas (1)  

✓ Fornecimento à Contabilidade de custos referentes ao ano 2020 no âmbito do inquérito de atividades 

culturais - INE (20 recibos) 

✓ Fornecimento à Contabilidade de custos referentes ao ano 2020 no âmbito do inquérito INE – IMPA -

Proteção ambiental - (9 recibos) 

✓ Fornecimento à Contabilidade de custos referentes ao ano 2020 do pessoal afeto aos resíduos urbanos, 

para reporte na ERSAR (9) 

✓ Fornecimento de dados Auditoria da ROC, nomeadamente: Mapa de pessoal 2021; Mapa de ajudas de 

custo do ano 2020; Listagem de todos os funcionários da instituição com indicação do respetivo 

vencimento em Excel a 31/12/2020; Folhas de vencimento do mês de dezembro; Resumo das 

remunerações de dezembro.  

✓ Fornecimento de anuais de 2020 - de 32 trabalhadores para reporte para o INE – Obras por administração 

direta (32 recibos acumulado jan/dez) 

✓ Fornecimento de dados relativos a RH para instrução de candidatura do ECO XXI (2) 

✓ Elaboração e envio para o SIIAL do Balanço Social relativo a 2020 

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

(SIOE – Sistema de Informação da organização do estado) através do SIIAL; - 1º trimestre  

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

pessoal não docente; 

SIADAP 

✓ Apoio administrativo ao CCA 

✓ Elaboração de atas do CCA 

✓ Elaboração de Aviso de atribuição de menção de Excelente a trabalhadores (1) 

 

FORMAÇÃO  

✓ Inserção em cadastro no SGP de certificados de formação (65)  

 

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

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

✓ Elaboração atas/documentação de avaliação período experimental (4); Elaboração de despacho de 

homologação (1); Elaboração de Aviso aprovação período experimental (1) e Disponibilização no site do 

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

indeterminado - Metrologia 

✓ Elaboração atas/documentação de avaliação período experimental (4); Elaboração de despacho de 

homologação (1); Elaboração de Aviso aprovação período experimental (1) e Disponibilização no site do 

município 

 

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

– Engenharia civil  

 

✓ Elaboração de ata de aplicação dos métodos de seleção AC e EPS (1); Disponibilização das atas no site do 

município 

 

 

APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

 

Quanto à Secção de Apoio aos Órgãos Municipais (SAOM) dos serviços efetuados no período de ABRIL e MAIO de 

2021, salientamos o apoio técnico-administrativo prestado aos órgãos autárquicos, Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal: 

✓ Secretariado da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 08 de abril de 2021 e extraordinária de 25 

de maio de 2021, a primeira realizada em sistema misto (presencial, no salão dos Bombeiros Voluntários 

de Mira e videoconferência) e a 2ª. realizada em sistema presencial, no edifício Mira Center. 

 

• Elaboração e envio das convocatórias, ordens de trabalho das sessões da Assembleia Municipal 

e respetiva documentação para os Membros da Assembleia e carregamento na plataforma 

“Arquivo”; 

• Envio para o serviço de informática da ordem de trabalho da sessão da Assembleia Municipal e 

das atas e ficheiros áudios, após aprovação, para publicitação; 

• Tratamento de expediente da Assembleia Municipal; 

• Elaboração dos editais das deliberações tomadas e respetiva publicitação. 

 

✓ Organização da documentação e expediente relativo às reuniões do Executivo Municipal, tratamento e 

arquivo, nomeadamente: 

• 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”; 

• Elaboração de agendas das reuniões de Câmara de janeiro, fevereiro e março, tratamento da 

respetiva documentação e envio, por fotocópia para os Senhores Vereadores; 
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• Envio dos editais das deliberações para o serviço de Informática, de modo a que possam ser 

publicados no site do Município de Mira; 

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

diferentes Divisões; 

• Envio das agendas, atas e ficheiros áudio das reuniões da Câmara Municipal, para o serviço de 

Informática, com vista à sua disponibilização no site do Município; 

 

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

serviços, designadamente: 

 

• Trabalhos complementares empreitada de reparação, manutenção e pavimentação de 

arruamentos e ciclovias no concelho de Mira 

• Aprovação do projeto da empreitada do Centro de Saúde 

• Concurso público Empreitada do Centro de Saúde 

• Aprovação do projeto da empreitada da Escola Secundária de Mira    

• Aprovação do concurso público da Escola Secundária de Mira 

• Alargamento Estrada da Fonte-Ramalheiro - art.11504   

• Alargamento Estrada da Fonte-Ramalheiro - art.11587  

• Revisão do Plano de Pormenor Praia de Mira     

• Alteração Plano de Urbanização da Praia de Mira    

• Aprovação projeto e abertura concurso público da empreitada de Re-valorização memória 

Barrinha 

• Lista definitiva de lotes da Videira Norte 

• Alteração PU Praia de Mira 

• Retificação de escritura pública de compra e venda de fração no Bloco B do Centro Cívico de Mira         

• Venda lote 39 polo II           

• Venda lote 4 Montalvo     

• Doação lote à UPAS 

• Licença de uso privativo do domínio público, para o posto de abastecimento de combustíveis na 

Praia de Mira 
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Deliberações das reuniões da Câmara Municipal 
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✓ Na sessão ordinária de 08 de abril, foram apresentados 5 pontos da ordem de trabalhos, dos quais 1 foi 

aprovado por unanimidade, 2 foram aprovados por maioria e 2 tomadas de conhecimento. 

 

✓ Na sessão extraordinária de 25 de maio, foram apresentados 12 pontos da ordem de trabalhos, dos quais 

4 foram aprovados por unanimidade, 4 foram aprovados por maioria e 4 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: 

 

• Elaboração e outorga do contrato “Aquisição de produtos de limpeza”, celebrado com a empresa 

“Eixorientador, Ldª.”Valor do contrato: 10.615,96€ 

• Elaboração e outorga do contrato “Empreitada de ampliação da rede de Parques Infantis e de 

Fitness – 1ª. fase”, celebrado com a empresa “Sociedade Industrial de Cucujães, S.A” Valor do 

contrato: 129.977,34€ 

• Elaboração e outorga do contrato “Empreitada de requalificação do largo Dr. Manuel Estrela, 

Seixo - 3ª. fase”, celebrado com a empresa “Polave - Construções, Ldª.” Valor do contrato: 

148.753,77€ 
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• Elaboração e outorga do contrato “Aquisição de serviço para realização de estudo de impacte 

ambiental (EIA) – Alteração e ampliação de 3 Parques de Campismo na Praia de Mira”, 

celebrado com a empresa “Curso de Água, Ldª.” Valor do contrato: 10.800,00€ 

• Elaboração e outorga do contrato “Aquisição de servidores”, celebrado com a empresa “RIS2048- 

Sistemas Informáticos e Comunicações, S.A.” Valor do contrato: 27.596,00€ 

• Elaboração e outorga do 1º. Contrato adicional de  “Trabalhos complementares da empreitada 

de reabilitação e modernização do Mercado da Praia de Mira”, celebrado com a empresa “JCNF 

– Construção, Ldª.”” Valor do contrato: 18.261,04€ 

• Elaboração e outorga do contrato “Empreitada de arranjos exteriores do Mercado de Mira”, 

celebrado com a empresa “F. Melo – Sociedade de Construções, Ldª.” Valor do contrato: 

87.395,59€ 

• Elaboração e outorga do contrato “Aquisição de serviços de aluguer – manutenção de artigos 

têxteis para os bungalows do parque Municipal de Campismo”, celebrado com a empresa 

“SPAST – Sociedade Portuguesa de Aluguer e Serviços Têxteis, S.A.” Valor do contrato: 

15.000,00€ 

• Elaboração e outorga do contrato “Aquisição de viatura 100% elétrica Renault Kangoo Maxi 5 

lugares”, celebrado com a empresa “Renault Portugal, S.A.” Valor do contrato: 23.474,94€ 

• Elaboração e outorga do contrato “Aquisição de viatura 100% elétrica Renault Kangoo VAN”, 

celebrado com a empresa “Renault Portugal, S.A.”” Valor do contrato: 22.281,60€ 

• Elaboração e outorga do contrato “Aquisição de serviços de assessoria jurídica, na área do 

Direito, na modalidade de Avença”, celebrado com “Carla Cristina Marques Rumor” Valor do 

contrato: 14.400,00€ 

• Elaboração e outorga do contrato “Aquisição de serviços de manutenção, com fornecimento de 

materiais, de passadiços na Praia de Mira”, celebrado com a empresa “Prateleira de Talentos 

– Construções, Ldª.” Valor do contrato: 15.108,32€ 

• Elaboração e outorga do contrato “Aquisição de material elétrico, com serviço de manutenção”, 

celebrado com a empresa “Energimir, Ldª.”” Valor do contrato: 15.176,77€ 

• Elaboração e outorga do 2º. Contrato adicional de “Trabalhos complementares da empreitada de 

reabilitação e modernização do Mercado da Praia de Mira”, celebrado com a empresa “JCNF 

– Construção, Ldª.”” Valor do contrato: 5.584,02€ 

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

Municipal nos meses a seguir indicados: 
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SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO 

 

O presente relatório síntese, que tem por período de análise os dados apurados no final de maio de 2021, 

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 (2020).  

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 2021 quanto à: 

• Execução Global do Orçamento; 

• Execução Orçamental da Receita; 

• Execução Orçamental da Despesa; 

• Execução Orçamental das Grandes Opções do Plano; 

• Evolução do Endividamento; 

 

ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL 

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 2021, fazendo uma análise comparativa do desempenho alcançado com o 

sucedido nos anos de 2018 a 2020.  

 

 

Figura 1- Indicadores Orçamentais 

INDICADORES ECONÓMICOS maio 18 maio 19 maio 20 maio 21 V.H.

Receita Total Cobrada 4 580 000,16 €   4 255 758,00 €    4 440 442,14 €    4 806 417,26 €    8%

Despesa Total Paga 4 225 732,27 €   3 966 241,47 €    4 876 650,58 €    4 457 168,53 €    -9%

SALDO TOTAL 354 267,89 €       289 516,53 €       436 208,44 €-       349 248,73 €       -180%

SALDO CORRENTE 546 909,56 €       59 013,63 €          569 035,75 €-       205 305,47 €-       -64%

Receita Total Liquidada do Exercício 4 584 058,11 €   4 431 859,74 €    4 457 980,49 €    4 832 680,75 €    8%

Despesa Faturada do Próprio Ano 3 413 904,94 €   3 334 954,73 €    4 689 847,52 €    5 338 367,77 €    14%

Saldo do Próprio Ano 1 170 153,17 €   1 096 905,01 €    231 867,03 €-       505 687,02 €-       118%

Compromissos 8 000 914,57 €   11 824 225,47 €  14 153 121,70 €  15 463 977,30 €  9%

Compromissos Por Pagar 3 775 182,30 €   7 857 984,00 €    9 276 471,12 €    11 006 808,77 €  19%
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Da análise dos dados constantes do quadro podemos verificar que, no final do Mês de Maio de 2021, o Município 

conseguiu atingir um volume de receita cobrada de 4.806.417,26€ e que, no mesmo período, conseguiu pagar 

um volume de despesa de 4.457.168,53€. 

Se compararmos com o desempenho alcançado nos anos anteriores constatamos que há um aumento da receita 

cobrada (365.975,12€) e, simultaneamente, há uma diminuição do volume da despesa paga no montante de -

419.482,05€. 

 

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 2021, o Município de Mira gerou um 

deficit de 505.687,02€ entre a receita liquidada referente ao exercício em curso e a despesa emitida em 2021, 

situação que poderá ser corrigida a quando do recebimento da primeira tranche do IMI. 

 

 

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

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 nos primeiros meses do ano e que, a partir desse momento, o seu valor vá diminuindo à medida 

que vamos caminhando para o final do ano. 

Para além disso, em 2021, 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 2021 que se encontravam por pagar 

(11.006.808,77€), podemos constatar que 3.154.498,65€ (28,66%) dizem respeito às Despesas com o Pessoal 

e que 5.270.740,61€ (47,89%) 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 empreitada de Expansão 

da Área de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial – Polo I (1.013.451,22€), a Ampliação da Área de 

Localização Empresarial do Montalvo (725.484,00€), a Requalificação do Parque de Estacionamento “Lago do 

Mar” (669.907,86€), a empreitada de Reabilitação e Modernização do Mercado da Praia de Mira (437.102,02€), 

a Remodelação do Estádio Municipal – 2.ª Fase (412.679,08€), a Execução da Rotunda do Matadouro 

(318.151,94€), a construção do Centro de Recolha Oficial de Animais (250.507,70€) e a Reabilitação e 

Reconversão de Estrutura Abandonada – Mercado (230.885,91€), 

 

Figura 4- Compromissos Por Pagar 
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ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

Conforme se poderá verificar pela análise da figura n.º 5, no final de maio de 2021, a Taxa de Execução da receita 

atingiu os 24,09%, que se traduziram na cobrança de 4.806.417,26€, dos quais 1.969.129,21€ correspondem 

a “Transferências Correntes” (FEF, FSM, IRS), 1.341.571,80€ a “Transferências de Capital” e 416.211,98€ a 

“Impostos Diretos”. 

Como se pode constatar pela análise dos dados constantes do quadro infra, em termos absolutos, a receita 

cobrada em 2021 foi 8% superior ao verificado em igual período de 2020 (365.975,12€).  

Comparativamente com os exercícios económicos anteriores, o valor do orçamento de 2021 é substancialmente 

maior (12% comparativamente com 2020), situação que se justifica pela necessidade de dar cobertura 

orçamental às diversas comparticipações que irão ser recebidas relativas a inúmeros projetos aprovados no 

âmbito do Portugal 2020.  

 

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

 

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

receita apurada no final do mês de maio. 

 

 

Figura 6 - Taxa de Execução da Receita No Final de maio (2018-2021) 

Através da análise da figura 7 podemos verificar o comportamento que, no final de Maio de 2021, as diversas 

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

RECEITA TOTAL maio 18 maio 19 maio 20 maio 21 V.H.

Valor Orçamentado 12 838 844,67 € 14 128 505,59 € 17 878 681,35 € 19 951 954,93 € 12%

Valor Executado 4 580 000,16 €   4 255 758,00 €   4 440 442,14 €   4 806 417,26 €   8%

Taxa de Execução 35,67% 30,12% 24,84% 24,09%
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Será importante destacar as taxas de execução verificadas nas rubricas Transferências Correntes (32,82%), nos 

Passivos Financeiros (31,96%), nas Transferências de Capital (21,86%) e nas Taxas, Multas e Outras Penalidades 

(23,96%). 

 

Figura 7 - Execução da Receita Total Cobrada Líquida até Final de maio 2021 

Receita Corrente 

No final de maio de 2021, a percentagem de realização das receitas correntes situava-se nos 23,29% 

correspondendo a um volume de cobrança de receita de 2.743.155,40€ (Figura n.º 8). 

 

 

Figura 8 - Execução da Receita Corrente - Final maio 2021 

Dotação 

Anual
Cobrado % de Execução

 01  Impostos directos 2 315 158,62 €   416 211,98 €      17,98%

 02  Impostos indirectos 12,00 €                 -  €                     0,00%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 351 882,17 €      84 316,99 €         23,96%

 05  Rendimentos da propriedade 8 306,61 €           12 312,04 €         148,22%

 06  Transferências correntes 6 000 420,54 €   1 969 129,21 €   32,82%

 07  Venda de bens e serviços correntes 3 046 813,29 €   256 985,18 €      8,43%

 08  Outras receitas correntes 56 380,73 €         4 200,00 €           7,45%

 09  Venda de bens de investimento 497 580,66 €      15 600,00 €         3,14%

 10  Transferências de capital 6 137 276,52 €   1 341 571,80 €   21,86%

 12  Passivos financeiros 1 224 372,79 €   391 329,06 €      31,96%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 10,00 €                 1 020,00 €           10200,00%

 16  Saldo da Gerência Anterior 313 741,00 €      313 741,00 €      0,00%

RECEITA TOTAL 19 951 954,93 € 4 806 417,26 €   24,09%

MAIO 2021

DesignaçãoClassif.

Dotação 

Anual
Cobrado

% de 

Execução

 01  Impostos directos 2 315 158,62 €   416 211,98 €      17,98%

 0102  Outros 2 315 158,62 €   416 211,98 €      17,98%

 010202  Imposto municipal sobre imóveis 1 569 037,48 €   80 949,49 €         5,16%

 010203  Imposto único de circulação 323 088,78 €      134 944,25 €      41,77%

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 423 022,36 €      200 318,24 €      47,35%

 02  Impostos indirectos 12,00 €                 -  €                     0,00%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 351 882,17 €      84 316,99 €         23,96%

 05  Rendimentos da propriedade 8 306,61 €           12 312,04 €         148,22%

 06  Transferências correntes 6 000 420,54 €   1 969 129,21 €   32,82%

 060301  Estado 5 398 489,96 €   1 876 915,77 €   34,77%

 06030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 3 952 247,00 €   1 317 412,00 €   33,33%

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

 06030103  Participação fixa no IRS 466 571,00 €      194 400,00 €      41,67%

 06030199  Outras 675 849,96 €      238 518,77 €      35,29%

 060306  Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 538 525,72 €      78 091,02 €         14,50%

 060307  Serviços e fundos autónomos 63 384,86 €         -  €                     0,00%

 07  Venda de bens e serviços correntes 3 046 813,29 €   256 985,18 €      8,43%

 08  Outras receitas correntes 56 380,73 €         4 200,00 €           7,45%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 11 778 973,96 € 2 743 155,40 €   23,29%

Classif. Designação
MAIO 2021
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A figura n.º 9 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de maio de 2021, 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 2021, a receita corrente cobrada pelo 

município de Mira registava um decréscimo de 742.440,43€ (-21,30%) face a igual período de 2020. Para este 

resultado em muito contribuiu a quebra verificada nas Venda de Bens e Serviços Correntes (-604.919,41€) e 

que resulta de diversos fatores como sejam, o facto de o Município ter delegado na empresa ABMG a atividade 

de distribuição de água e tratamento de águas residuais, pelo que consequentemente deixou de ter direito à 

cobrança da receita inerente à exploração desta atividade, bem como o abrandamento da atividade económica 

resultante da pandemia com os necessários impactos sobre, por exemplo, a receita arrecadada com o Parque 

de Campismo.  

Em sentido inverso, importa assinalar o aumento verificado no montante cobrado a título de Impostos Diretos 

(+78.794,00€) 

 

Figura 10 - Evolução da Receita Corrente - maio 2018-2021 
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15%
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VALOR (€) %

 01  Impostos directos 1 134 333,72 € 476 167,40 €    337 417,98 €    416 211,98 €    78 794,00 €   23,35%

 010202  Imposto municipal sobre imóveis 844 903,04 €    115 001,69 €    51 497,50 €       80 949,49 €       29 451,99 €   57,19%

 010203  Imposto único de circulação 137 804,98 €    145 416,09 €    138 592,40 €    134 944,25 €    3 648,15 €-     -2,63%

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 151 625,70 €    215 749,62 €    147 328,08 €    200 318,24 €    52 990,16 €   35,97%

 02  Impostos indirectos 122 718,63 €    108 025,51 €    -  €                   -  €                   -  €               0,00%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 207 476,37 €    240 490,33 €    105 220,35 €    84 316,99 €       20 903,36 €-   -19,87%

 05  Rendimentos da propriedade 6 013,24 €         3 282,41 €         3 840,84 €         12 312,04 €       8 471,20 €     220,56%

 06  Transferências correntes 1 991 703,71 € 1 979 733,34 € 2 176 274,58 € 1 969 129,21 € 207 145,37 €- -9,52%

 06030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 1 468 330,00 € 1 439 275,00 € 1 491 303,55 € 1 317 412,00 € 173 891,55 €- -11,66%

 06030102  Fundo Social Municipal 89 625,00 €       89 625,00 €       89 625,00 €       89 625,00 €       -  €               0,00%

 06030103  Participação fixa no IRS 157 385,00 €    166 185,00 €    176 425,00 €    194 400,00 €    17 975,00 €   10,19%

 06030199  Outras 245 935,95 €    246 518,07 €    254 447,52 €    238 518,77 €    15 928,75 €-   -6,26%

 060306  Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 21 133,86 €       14 066,15 €       93 323,91 €       78 091,02 €       15 232,89 €-   -16,32%

 060307  Serviços e fundos autónomos 9 293,90 €         24 064,12 €       29 314,60 €       -  €                   29 314,60 €-   -100,00%

 07  Venda de bens e serviços correntes 463 529,14 €    534 506,28 €    861 904,59 €    256 985,18 €    604 919,41 €- -70,18%

 08  Outras receitas correntes 2 295,71 €         31 082,97 €       937,49 €            4 200,00 €         3 262,51 €     348,00%

TOTAL DE RECEITA CORRENTE 3 928 070,52 € 3 373 288,24 € 3 485 595,83 € 2 743 155,40 € 742 440,43 €- -21,30%

VARIAÇÃO 2020-2021
Classif. Evolução da Cobrança de Receita Corrente mai/18 mai/19 mai/20 mai/21
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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 2018 e 2021.  

 

Figura 11 - Evolução das Receitas Correntes - maio 2018-2021 

 

Receita de Capital 

Tal como se poderá constatar pela análise da figura n.º 12, no final de Maio de 2021, a execução da receita de 

capital tinha atingido um valor de 1.748.500,86€, correspondendo a uma taxa de execução de 22,25%. 

 

Figura 12- Execução Orçamental da Receita de Capital 

 

Dotação 

Anual
Cobrado % de Execução

 09  Venda de bens de investimento 497 580,66 €      15 600,00 €         3,14%

 10  Transferências de capital 6 137 276,52 €   1 341 571,80 €   21,86%

 1003  Administração central 6 137 276,52 €   1 341 571,80 €   21,86%

 100301  Estado 989 437,88 €      716 288,00 €      72,39%

 10030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 439 138,00 €      512 323,00 €      116,67%

 10030104  Cooperação Técnica e Financeira 58 531,10 €         -  €                     0,00%

 10030199  Outras 2 251,78 €           -  €                     0,00%

 100307  Estado-Particip.comunitária project.co-financiados4 947 838,64 €   625 283,80 €      12,64%

 12  Passivos financeiros 1 224 372,79 €   391 329,06 €      31,96%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 10,00 €                 1 020,00 €           10200,00%

 16  Saldo da Gerência Anterior 313 741,00 €      313 741,00 €      0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 7 859 229,97 €   1 748 500,86 €   22,25%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 313 751,00 €      314 761,00 €      100,32%

MAIO 2021

DesignaçãoClassif.
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A figura n.º 13 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de maio 2021. 

 

Figura 13-Estrutura das Receitas de Capital - 2021 

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

período compreendido entre 2018 e 2021. 

 

Figura 14- Evolução da Receita de Capital (2018-2021) 

 

Da análise do quadro podemos constatar que, comparativamente a igual período de 2020, no final de maio deste 

ano, as receitas de capital decresceram 83,10%. 

Esta exponencial aumento da receita de capital fica a dever-se em exclusivo ao aumento da receita proveniente 

de Transferências de Capital (+789.416,84€), nomeadamente do FEF (+342.668,00€) e das comparticipações 

recebidas relativas a projetos co-financiados no âmbito do 2020 (+420.668,84€). 

Transferências de 
capital
76,73%

Passivos 
financeiros

22,38%

VALOR (€) %

 09  Venda de bens de investimento 106 943,51 €        150 455,64 €        -  €                      15 600,00 €          15 600,00 €      

 10  Transferências de capital 513 171,91 €        595 169,76 €        552 154,96 €        1 341 571,80 €    789 416,84 €    142,97%

 1003  Administração central 513 171,91 €        595 169,76 €        552 154,96 €        1 341 571,80 €    789 416,84 €    142,97%

 100301  Estado 166 343,00 €        292 390,00 €        347 540,00 €        716 288,00 €        368 748,00 €    106,10%

 10030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 163 145,00 €        159 920,00 €        169 655,00 €        512 323,00 €        342 668,00 €    201,98%

 10030105  Transf. Capital - Art.º 35.º n.º3 Lei 73/2013 -  €                      132 470,00 €        177 885,00 €        203 965,00 €        26 080,00 €      14,66%

 100307  Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 346 828,91 €        302 779,76 €        204 614,96 €        625 283,80 €        420 668,84 €    205,59%

 12  Passivos financeiros -  €                      -  €                      402 691,35 €        391 329,06 €        11 362,29 €-      -2,82%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 356,55 €                499,65 €                -  €                      1 020,00 €            1 020,00 €        

 16  Saldo da gerência anterior 31 457,67 €          136 344,71 €        -  €                      313 741,00 €        313 741,00 €    

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 620 115,42 €        745 625,40 €        954 846,31 €        1 748 500,86 €    793 654,55 €    83,12%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 31 814,22 €          136 844,36 €        -  €                      314 761,00 €        314 761,00 €    

VARIAÇÃO 2020-2021
Classif. Evolução da Cobrança da Receita de Capital mai/18 mai/19 mai/20 mai/21



 

Página | 31 

 

Figura 15- Evolução das Receitas de Capital – maio (2018-2021) 

 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

Conforme se poderá verificar pela análise da figura n.º 16, no final de maio de 2021, a taxa de execução do 

orçamento da despesa cifrava-se nos 22,43%, a que correspondeu um volume de pagamentos efetuados de 

4.457.168,53€. 

 

Figura 16- Evolução da Despesa Total Paga – maio (2018-2021) 

 
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 (2018-2021) 
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DESPESA TOTAL maio 18 maio 19 maio 20 maio 21 V.H.

Valor Orçamentado 12 838 844,67 €  14 128 525,59 €  17 878 681,35 € 19 951 954,93 € 27%

Valor Executado 4 225 732,27 €    3 966 241,47 €    4 876 650,58 €   4 457 168,53 €   23%

Taxa de Execução 32,91% 28,07% 27,28% 22,34%
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Pela análise da figura n.º 18 podemos constatar que, em termos comparativos, no final de maio de 2021 

registava-se um maior volume de despesa cabimentada (+1.513.846,40€) e, simultaneamente, um maior volume 

de despesa comprometida (+1.310.855,60€). No entanto, o valor da despesa faturada é inferior ao registado em 

igual período de 2020 (-1.554.494,63€). 

Tal como referimos anteriormente, os valores apurados em Maio de 2021 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 Portugal 2020 que estão a ter a sua maior execução no decurso deste ano. Se 

atentarmos nos valores registados na rubrica 07-Aquisição de Bens de Capital, que corresponde ao investimento 

do Município, verificamos que este é responsável pelas diferenças apuradas no valor total de cabimentos e de 

compromissos, ou seja, o acréscimo apurado resulta do aumento do ritmo de investimentos do Município de Mira. 

 

Figura 18- Evolução da Despesa fevereiro 2020 vs maio 2021 

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 duas alterações orçamentais efetuadas até ao final do mês de maio de 2021: 

 

Figura 19 - Alterações e Revisões Orçamentais Por Económica – maio 2021 

 INSCRIÇÕES / 

REFORÇOS 

 DIMINUIÇÕES / 

ANULAÇÕES 
 TOTAL 

 DESPESAS CORRENTES 11 022 319,01 € 1 357 420,91 €   1 134 228,46 €-   223 192,45 € 11 245 511,46 € 56,4%

 01  Despesas com o pessoal 4 729 408,00 €   63 168,50 €         22 373,00 €-         40 795,50 €    4 770 203,50 €   23,9%

 02  Aquisição de bens e serviços 5 147 482,94 €   870 791,94 €       744 103,25 €-       126 688,69 € 5 274 171,63 €   26,4%

 03  Juros e outros encargos 156 000,00 €       133 761,37 €       40 000,00 €-         93 761,37 €    249 761,37 €       1,3%

 04  Transferências correntes 980 388,07 €       289 699,10 €       327 742,22 €-       38 043,12 €-    942 344,95 €       4,7%

 06  Outras despesas correntes 9 040,00 €           -  €                     9,99 €-                   9,99 €-              9 030,01 €           0,0%

 DESPESAS DE CAPITAL 8 297 064,99 €   1 004 769,09 €   595 390,61 €-       409 378,48 € 8 706 443,47 €   43,6%

 07  Aquisição de bens de capital 7 918 083,82 €   981 162,55 €       581 390,62 €-       399 771,93 € 8 317 855,75 €   41,7%

 08  Transferências de capital 251 481,17 €       23 606,54 €         13 999,99 €-         9 606,55 €      261 087,72 €       1,3%

 09  Activos financeiros 1 000,00 €           -  €                     -  €                     -  €                1 000,00 €           0,0%

 10  Passivos financeiros 125 000,00 €       -  €                     -  €                     -  €                125 000,00 €       0,6%

 11  Outras despesas de capital 1 500,00 €           -  €                     -  €                     -  €                1 500,00 €           0,00 €      

TOTAL DA DESPESA 19 319 384,00 € 2 362 190,00 €   1 729 619,07 €-   632 570,93 € 19 951 954,93 € 100%

 PESO 

RELATIVO 

(%) 

CLASSIF DESIGNAÇÃO
 DOTAÇÕES 

INICIO DO ANO 

 MODIFICAÇÕES  DOTAÇÕES 

FINAL MAIO 

2021 
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Despesa Corrente 

No final do mês de maio de 2021, a taxa de execução da despesa corrente situou-se nos 26,22%, a que 

correspondeu um volume de despesa paga de 2.948.460,87€ que, quase na sua totalidade (92,5%), diz respeito 

às Despesas com o Pessoal (1.537.943,35€) e à Aquisição de bens e serviços (1.188.323,41€). 

 

Figura 20- Execução da Despesa Corrente – maio 2021 

 

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 2018 e 2021.  

 

Figura 21- Evolução da Despesa Corrente – maio 2018-2021 

 

 

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

maio de 2021, as Despesas com o Pessoal é a rubrica que maior peso tem no total (52%), seguido da Aquisição 

de Bens e Serviços com 40%. 

 

ORÇAMENTO COMPROMISSO
% 

COMP.
PAGO

%          

PAGO

 01  Despesas com o pessoal 4 770 203,50 €     4 692 442,00 €       98,37% 1 537 943,35 €    32,24%

 02  Aquisição de bens e serviços 5 274 171,63 €     3 139 803,38 €       59,53% 1 188 323,41 €    22,53%

 03  Juros e outros encargos 249 761,37 €        24 406,42 €             9,77% 9 692,67 €            3,88%

 04  Transferências correntes 942 344,95 €        563 330,49 €          59,78% 206 457,58 €        21,91%

 06  Outras despesas correntes 9 030,01 €             6 043,86 €               66,93% 6 043,86 €            66,93%

TOTAL DA DESPESA CORRRENTE 11 245 511,46 €   8 426 026,15 €       74,93% 2 948 460,87 €    26,22%

MAIO 2021
DESIGNAÇÃOCLASSIF.
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€1 500 000 
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Figura 22- Estrutura das Despesas Correntes 

 
 

Despesa de Capital 

 
Como poderá ser constatado pela leitura da figura n.º 23, no final de maio de 2021, atingiu-se uma taxa de 

execução da despesa de capital de 17,33%, a que correspondeu um valor pago de 1.508.707,66€.  

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

será perfeitamente natural tendo em conta o grande volume de investimento que o Município tem neste momento 

em execução. 

 

Figura 23- Execução da Despesa de Capital – maio 2021 

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 2018 e 2021. 

Despesas com o 
pessoal

52%

Aquisição de bens e 
serviços

40%

Juros e outros 
encargos

0,33%

Transferências 
correntes

7%

ORÇAMENTO COMPROMISSO
% 

COMP.
PAGO

%          

PAGO

 07  Aquisição de bens de capital 8 317 855,75 €     6 714 272,85 €       80,72% 1 443 532,24 €    17,35%

 08  Transferências de capital 261 087,72 €        205 527,09 €          78,72% 5 000,00 €            1,92%

 09  Activos financeiros 1 000,00 €             -  €                         0,00% -  €                      0,00%

 10  Passivos financeiros 125 000,00 €        118 151,21 €          94,52% 60 175,42 €          48,14%

 11  Outras despesas de capital 1 500,00 €             -  €                         0,00% -  €                      0,00%

TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL 8 706 443,47 €     7 037 951,15 €       80,84% 1 508 707,66 €    17,33%

DESPESA TOTAL 19 951 954,93 €   15 463 977,30 €     77,51% 4 457 168,53 €    22,34%

MAIO 2021

DESIGNAÇÃOCLASSIF.
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Figura 24- Evolução da Despesa de Capital Paga – maio (2018-2021) 

Compromisso Por Pagar 

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

das Entidades Públicas), consideram-se “Compromissos” 

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

satisfação de outras condições.” 

Ainda de acordo com o referido diploma, 

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

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

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

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

prestações diversas”. 

Conforme se poderá verificar pela análise da figura n.º 25, no final de Maio de 2021, o valor dos compromissos 

por pagar do Município apresentavam um valor superior ao verificado em igual período de 2020 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 nos primeiros meses de cada ano e, tal como está a suceder em 2021, vão reduzindo-se à medida 

que nos aproximamos do final do exercício económico.  

 

Figura 25- Compromissos Por Pagar (2018-2021) 

€-

€200 000 

€400 000 

€600 000 

€800 000 

€1 000 000 

€1 200 000 

€1 400 000 

€1 600 000 

mai/18 mai/19 mai/20 mai/21

844 571

651 967

822 019

1 508 708

COMPROMISSOS 

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

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 € 6 125 885,10 € 1 320 456,25 €

2021 13 142 873,54 € 12 122 572,82 € 11 006 808,77 €
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ENDIVIDAMENTO 

Capital em Divida de Empréstimos 

 
As figuras n.º 26 e 27 permite-nos analisar a evolução dos Financiamentos Obtidos pelo Município de Mira no 

período entre maio de 2020 e maio de 2021.  

 

 

Figura 26- Capital em Dívida de Empréstimos 

 

 
 

Figura 27- Capital em Dívida de Empréstimos 

Tal como referimos no anterior relatório de Fevereiro de 2021, 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 do primeiro empréstimo contraído junto do 

Banco Europeu de Investimento (BEI) para financiamento da contrapartida nacional de projetos aprovados no 

âmbito do quadro comunitário de apoio – Portugal 2020 (Reabilitação e Reconversão de Estrutura Abandonada). 

 

 

2020 2021

Maio Maio VALOR %

(1)
Capital em Divida de Empréstimos 

Exigível a Curto Prazo
60 172,22 € 55 768,16 € -4 404,06 € -7%

(2)
Capital em Divida de Empréstimos 

de Médio e Longo Prazo
803 072,22 € 1 738 768,31 € 935 696,09 € 116,5%

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

Empréstimos
863 244,44 € 1 794 536,47 € 931 292,03 € 107,9%

EMPRÉSTIMOS
V.H.

863 244 €

1 794 536 €
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Passivo Dívida a Fornecedores 

Se analisarmos a evolução da dívida a Fornecedores no período compreendido entre maio de 2020 e Maio de 

2021, constatamos que existe um crescimento no valor de 553.137,57€. 

 

Figura 28- Divida a Fornecedores 

No entanto, o aumento verificado resulta apenas do crescimento do volume de faturação relativa à despesa de 

capital do Município, isto é, resulta do investimento que está em Curso no Concelho, pois, como se comprova pela 

análise dos dados constantes do quadro supra a dívida a fornecedores “correntes” diminui significativamente 

quando comparada com igual período de 2020 (-19,29%). 

O aumento da dívida a fornecedores de bens de investimento é meramente pontual pois, como sabemos, estamos 

a falar de projetos que na sua esmagadora maioria são co-financiados no âmbito do Portugal 2020, pelo que o 

seu financiamento está plenamente assegurado. 

Assim, ao longo dos próximos meses, isto é, à medida que as obras forem sendo executadas, forem sendo 

emitidas as respetivas faturas pelos “empreiteiros”, elaborados os respetivos pedidos de pagamento junto das 

autoridades de gestão e, como tal, recebidas as comparticipações atribuídas ao Município, será natural existir 

alguma oscilação no valor das dívidas a fornecedores de investimentos. 

Importa não esquecer que estamos numa fase do quadro comunitário de apoio P2020 em que terá de ser dada 

prioridade máxima à execução dos projetos, dentro dos prazos previstos, por forma a, não só garantir as respetivas 

taxas de comparticipação inicialmente previstas, como inclusivamente criar as condições ótimas para podermos 

beneficiar de eventuais reforços das taxas de financiamento que possam vir a ser aprovadas pelas Autoridades 

de Gestão. 

Pagamentos em Atraso 

 

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

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

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

especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes.” 

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

ano no período compreendido entre maio de 2018 e maio de 2021: 

V.H.

31/05/2020 31/05/2021 VALOR

Fornecedores 907 534,33 € 732 513,01 € -175 021,32 €

Fornecedores de investimentos 444 008,89 € 1 172 167,78 € 728 158,89 €

TOTAL DA DÍVIDA A FORNECEDORES 1 351 543,22 € 1 904 680,79 € 553 137,57 €

FORNECEDORES
VALOR EM DÍVIDA
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Figura 29- Evolução dos Pagamentos em Atraso (2018-2021) 

Da análise dos dados constantes do quadro supra podemos concluir que, no final de Maio de 2021, 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 os exigentes equilíbrios de médio/longo prazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGAMENTOS EM 

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

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 € 0,00 € 0,00 €

2021 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 EDP distribuição para novas ligações /ramais 

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

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

candidaturas;  

✓ Informações / Propostas para reunião de câmara; 

✓  Execução de peças processuais para abertura de concursos; 

✓ Atendimento a munícipes; 

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

Doc; 

 

Empreitadas: 

✓ Empreitada de requalificação da escola secundária de Mira Dr.ª Maria Cândida – abertura de concurso 

✓ Empreitada de Sinalização Praia de Mira – abertura de concurso 

✓ Empreitada de requalificação do Centro de Saúde de Mira – abertura de concurso 

✓ Empreitada de Revalorização da Memória da Barrinha – abertura de concurso 

✓ Empreitada de pavimentação de arruamentos e estacionamentos em Mira – abertura de concurso 

 

Desenho:  

✓ Execução do Projeto Valorização da Memória da Barrinha; 

✓ Execução de planta de Implantação com localização da escola de surf; 

✓ Levantamento e Perfil do arruamento Furriel Miliciano António Henriques da Costa na Ppraia de Mira; 

✓ Planta de localização de novos espaços no estacionamento da Barra; 

✓ Planta de condicionantes de trânsito de acesso à Presa; 

✓ Projeto de zona de laser da Lentisqueira; 

✓ Ampliação do cemitério municipal de Mira; 

✓ Estudo de pérgula para a Associação de Idosos Mirense; 

✓ Planta de reorganização de interseção e estacionamentos em Seixo; 

✓ Alteração dos lotes da Zona Industrial do Montalvo; 

✓ Levantamento e Planta com as reparações a executar, do estado de conservação de todas as esturras de 

madeira existente entre o Museu e o campito na Praia de Mira, Planta com as reparações a executar e 

medições; 

✓ Impressão e digitalização organização de processos; 
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Engenharia:  

✓ Acompanhamento e fiscalização da Ampliação das Infraestruturas do Polo I; 

✓ Acompanhamento e fiscalização da Empreitada Balneários Estádio Municipal de Mira – 2ª Fase; 

✓ Acompanhamento e fiscalização da Empreitada Reabilitação e Modernização do Mercado da Praia de Mira; 

✓ Acompanhamento e fiscalização da Empreitada Reformulação da Interseção EN 234 km 1+430 – Rotunda 

Matadouro; 

✓ Acompanhamento e fiscalização da Empreitada Requalificação do Largo da Presa; 

✓ Realização de Vistorias. 

Fiscalização: 

✓ Reconversão de estrutura abandonada – Mercado de Mira; 

✓ Intervenção em arruamentos e vias municipais; 

✓ CRO-Centro recolha oficial de animais; 

✓ Reparação manutenção e pavimentação arruamentos ciclovias concelho de mira; 

✓ Mercado Praia de Mira; 

✓ Ampliação/remodelação infraestruturas Zona Industrial – Polo I; 

✓ Viveiros; 

✓ Remodelação Estádio Municipal – 2ª Fase; 

✓ Ampliação rede saneamento; 

✓ Execução de passeios e estacionamento junto aos viveiros; 

✓ Requalificação Largo da Presa; 

✓ Parques infantis e fitness; 

✓ Varandas de S. Bento; 

✓ Estacionamento lago do mar e poço da cruz; 

✓ Sinalização estrada da Barra, variantes e Mira; 

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

Águas e saneamento:  

✓ Desobstrução de coletores com meios próprios do Município 

✓ Vazamento de fossas na área do Concelho 

✓ Manutenção de sistema de rega dos jardins 

✓ Manutenção / Reparações de pontos de energia elétrica 

✓ Montagem de tubo do furo novo para o lago do jardim de Mira 

 

Calceteiros 

✓ Continuação com o pavês nos passeios frente ao pavilhão Portomar 

✓ Continuação com calçada Corticeiro de Baixo 

✓ Vários trabalhos de calçada Praia 

✓ Várias reparações de calçada pelo concelho 

Serralheiro 

✓ Pintar ponte da praia poço Barra 

✓ Fazer corrimões para ponte palhal Portomar 



 

Página | 41 

✓ Mudar filtros de óleo e óleo avarias viaturas da camara 

✓ Reparar e afixar balizas das escolas do concelho e campos de jogos Carromeu e Lagoa 

✓ Reparar portão escola Lentisqueira 

✓ Reparar grades escola Portomar 

 

Pedreiro: 

✓ Trabalhos na Praia de Mira: 

• Reparar muros perto dos viveiros 

• Reparar aqueduto perto viveiros 

• Desmontar vigas campo touring 

• Colocar corrimões de ferro junto ao bar “pé d’areia” e junto á estatua do pescador 

• Retirar postes de sinais velhos 

• Repregar passadiços na Barrinha 

• Fazer vedação em estacas para não estacionarem perto da Barrinha 

• Pintar mastros das bandeiras 

• Reparar ponte junto ao palco da Praia e passadiço de pesca 

• Reparar telhado das casas de banho junto ao parque de estacionamento do molho na Praia de 

Mira 

• Repregar passadiço no Bairro Norte na Praia de Mira 

✓ Cimentar com betão os silos do armazém  

✓ Reparar buracos nas estradas com massa asfáltica pelo concelho 

✓ Reparar manilhas na Ermida 

✓ Mudar mesas e cadeiras para assembleia Municipal 

✓ Colocar estatua do visconde e reparar pedras da base 

✓ Fazer caixas para contadores da luz do serviço águas 

✓ Reparar várias caixas serviço de águas Praia de Mira e Portomar 

✓ Reparar telhado Centro de Saúde 

✓ Fazer aqueduto na Barra 

✓ Retirar painel publicitário referente ao “intermarche” da Praia de Mira e Matadouro  

✓ Colocar pedras de ladrilho no edifício da incubadora  

✓ Colocar corrimão da “ponte do palhal” em Portomar 

✓ Fazer caixas para pluvial na Lentisqueira 

✓ Colocar massa asfáltica em Lagoa e Mira 

✓ Fazer caixas para serviço de águas em Portomar 

✓ Abrir entradas nas cordas para peões na Feira de Portomar 

 

Carpinteiro: 

✓ Ponte da Videira: reparar ponte pedonal e corrimão e colocar estrado 

✓ Trator com a cisterna 

✓ Reparar fechaduras do edifício da Câmara Municipal de Mira  

✓ Fazer escada de acesso ao pontão das gaivotas na Praia de Mira 

✓ Reparar e cortar postes de chuveiros para Praia de Mira 
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✓ Reparar estrado do deck na Praia de Mira  

✓ Fazer ripados para serviço águas e incubadora 

✓ Colocar suporte para televisão no atendimento ao publico na Câmara Municipal de Mira 

✓ Reparar casa de banho da lota, avenida e frente ao parque de campismo  
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DIVISÃO EDUCAÇÃO CULTURA, E DESPORTO 

 

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

habituais atividades e programações completamente alteradas e adaptadas a uma nova situação de trabalho, 

perante a pandemia COVID 19, medidas de confinamento e de prevenção. 

A realçar ainda todo o trabalho de articulação relativamente a programação das candidaturas ao programa Cultura 

em Rede, dos projetos “Os Nossos e os Vossos pela Cultura” (candidatura conjunta com os municípios de Tábua 

e de Vagos) e “O mar que nos une” (candidatura conjunta com os municípios de Cantanhede e Figueira da Foz) e 

“Foliar entre montes e mares” (candidatura conjunta com os municípios de Mealhada e Gois). 

 

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 do município de Segurança Alimentar, de questões inerentes ao funcionamento 

do serviço de refeições escolares;  

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

do serviço de refeições escolares, incluindo entrega de refeições de refeições às crianças com escalão, 

ao domicílio durante o tempo de confinamento;  

✓ Articulação de questões no âmbito do apoio do Município, em termos de transporte escolar, de alunos do 

Agrupamento de Escolas de Mira; 

✓ 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; 

✓  Articulação, organização e acompanhamento da atividade de comemoração do Dia Mundial da Criança, 

destinada a todas as crianças inseridos nos estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e do 

1.º, 2.º Ciclos Agrupamento de Escolas Mira, realizada nos dias 26, 27, 28 e 31 de maio, nos diversos 

estabelecimentos de ensino, que consistiu em sessões do espetáculo de artes circenses “Tangerina com 

Atchim, atchim, atchum” e do grupo musical ”Os Caracoletas”, com a abrangência de um total de cerca 

de 800 crianças; 

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

com enfoque no plano de atividades da Rede de Bibliotecas Escolares, com enfoque no plano de 

atividades da Rede de Bibliotecas Escolares, nomeadamente preparação, organização e articulação da 

cerimónia de entrega dos Certificados de Participação e Prémios da 13.ª edição do Concurso Literário 
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Jovem, destinado aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário do concelho, a 

realizar no dia 16 de junho, na Casa do Povo de Mira, tendo contado com um total de 176 trabalhos; 

✓ Articulação e acompanhamento de workshops de construção de caixas-ninho e alimentadores para aves 

selvagens, reutilizando materiais e lixo, projeto desenvolvido por equipa de Biólogos da Universidade de 

Coimbra, destinados e desenvolvidos com os alunos do 5.º ano da Escola Básica de Mira; 

✓ Articulação e acompanhamento de oficinas de sensibilização e capacitação: reutilização de óleo alimentar 

usado, projeto desenvolvido por equipa da Universidade de Coimbra, destinadas e desenvolvidas com 

os alunos do 1.º ciclo do ensino básico das Escolas Básicas de Mira; 

✓ Articulação, desenvolvimento e acompanhamento da atividade “O mar começa aqui”, desenvolvida pela 

Associação Bandeira Azul da Europa, Programa Eco-Escolas, destinada de aos estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento de Escolas de Mira; 

✓ Organização e articulação de questões inerentes à dinamização do Módulo II, da ação de formação 

“Laboratório de Contadores de Histórias”, desenvolvido pelo escritor Rodolfo Castro, com a duração de 

25h, visando o aprofundamento dos conteúdos trabalhadores em encontro anterior, realizada no Edifício 

Mira Center, frequentada por docentes, professores bibliotecários e técnicas superiores do Município. 

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

aos alunos dos Jardins de Infância, 1.º e 2.º Ciclos, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento 

da Circular n.º 3097/DGE/2018 sobre “Orientações sobre ementas e refeitórios escolares 2018” e do 

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

alunos das Escolas Básicas do 1º e 2º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Mira, durante o ano 

letivo de 2020/2021”. 

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

encargos, desenvolvi as seguintes atividades: 

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

Mira; 

o Análise e validação do plano de ementas; 

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

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

o Reuniões periódicas (online) com o Coordenador Operacional da EUREST (Dulce Borges). 

 

Ação Social 

Serviço de Ação Social 

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

período em apreço, entre 22 de março e 09 de junho de 2021. 

 

Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes:  

✓ 6 Atendimentos para rececionar boletins de Ação Social Escolar, referentes a refeições. 

✓ 2 Atendimentos a agregado familiar carenciado com encaminhamento para resposta de apoio domiciliário. 

✓ 2 Atendimentos com encaminhamento para a Segurança Social para atualização de dados referentes às 

suas contribuições, no sentido de requerem prestações sociais para as quais preenchemos formulários. 
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✓ 6 Atendimentos com encaminhamento para requerimento da prestação de RSI com ajuda para 

preenchimento de formulários. 

✓ Vários atendimentos e acompanhamento a uma pessoa sem-abrigo no âmbito de orientação, alojamento, 

alimentação, roupas, saúde, pedido de cartão de cidadão, entre outros. 

✓ 1 Atendimento com encaminhamento para requerimento de apoio para medicação. 

✓ 1 Atendimento para esclarecimento de assunto relacionado com apoios da Segurança Social. 

✓ 3 Atendimentos para apoio na elaboração de reclamação a Notas de Reposição da Segurança Social, 

referentes a prestações de Fundo de Garantia de Alimentos. 

✓ 3 Atendimentos com encaminhamento para apoio económico para subsistência. 

✓ 1 Atendimento e 2 visitas domiciliárias a munícipe no âmbito de internamento compulsivo da mãe – 

Encaminhamento para desinfeção da habitação. Apoio na articulação com particulares para obtenção 

de mobiliário. 

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

✓ 4 Atendimentos a munícipes com pedidos de apoio para reabilitarem habitações. 

✓ 2 Visita domiciliária 

✓ 1 Atendimento para informação acerca de processo de pedido de demolição de habitação devoluta. 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

✓ 3 Atendimentos a munícipe carenciado no sentido de recolher documentação no âmbito do RAESD, para 

instrução de processo com solicitação de apoio para óculos. 

✓ 2 Atendimentos no âmbito de pedido de apoio para óculos. 

✓ 4 Atendimentos para avaliação de situação socioeconómica no âmbito de pedidos de apoio para 

subsistência 

 

Total de atendimentos: 43 

 

Outras Atividades: 

Rede Social: 

✓ Reunião de Nucleo Executivo para emissão de parecer às candidaturas ao Programa Pares; 

✓ Reunião de Plenário CLAS para aprovação dos pareceres emitidos pelo Núcleo Executivo. 

Formação: 

✓ Frequência de Formação Legislação Administrativa - CPA 

✓ Participação na Oficina Prática do Conhecimento “Ação Social em Portugal: transferência para as 

autarquias” 

✓ Frequência de formação online – Plano de Capacitação PNAID 2021. 

Estratégia Municipal de Habitação: 

✓ Reunião com representantes do IHRU – Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. 

✓ Reunião com a empresa Multiaveiro, no âmbito da candidatura municipal. 
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Videira Norte 

✓ 2 Reuniões de trabalho da Comissão de Análise da Videira Norte. 

 

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

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

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

Cantanhede. 

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

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

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

✓ Receção de alimentos entregues pelas várias empresas fornecedoras do Programa  

✓ Entrega dos alimentos às Entidades Mediadoras. 

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

2020 para entrega de produtos às famílias. 

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

✓ Confirmação das credenciais na Plataforma do Portal 2020. 

✓ Acompanhamento, na área de Segurança Alimentar/HACCP, do Programa Operacional de Apoio às Pessoas 

Mais Carenciadas (PO APMC), cujo armazém de bens alimentares se encontra situado no Edifício Sede 

da Ex-Cooperativa Agrícola Mirense (junto ao depósito da água). 

✓ Implementação/ desenvolvimento/ manutenção do Plano de HACCP, nomeadamente registos de limpeza 

e desinfeção (espaços e equipamentos) e registos de temperatura (equipamento de refrigeração/ 

manutenção de congelados). 

 

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

 

Atividade processual:  

✓ Foram instaurados cinco novos processos nesta CPCJ 

✓ Reabertos dois processos 

✓ arquivados cinco processos, dos quais: 

o dois remetidos a Tribunal; um para apensação o outro por não obtenção de consentimento; 

o três arquivados por não se confirmar a situação de perigo 

✓ Reunião com a equipa do SNIPI que se encontra a acompanhar criança com processo nesta CPCJ; 

 

Atendimentos e visitas domiciliárias: 

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

✓ 2 Atendimentos para assinatura de APP 

✓ 2 Visitas domiciliárias 

Outras atividades: 

✓ Realização de 3 reuniões da modalidade Alargada 
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✓ Realização de 4 reuniões da modalidade Restrita 

✓ Participação em duas reuniões distritais no âmbito do projeto “Adélia”.  

✓ Reunião do Grupo de trabalho “Famílias” no âmbito do projeto Adélia 

✓ Frequência do curso de formação profissional “A Presidência das CPCJ – Liderança e Gestão de Equipas” 

✓ Frequência do Curso de Pós-Graduação em Direito da Criança e dos Jovens (promoção e proteção) com 

carga horária de 25h e 30 minutos.  

✓ Participação em módulos da formação da Comissão Nacional 

✓ Participação em entrevista para tese de mestrado de uma aluna de serviço social. 

✓ Encontro Regional das CPCJ’s, com a coordenação Regional e a Comissão Nacional 

✓ Participação na formação “Educar para o Direito” 

✓ Participação na entrega do galardão “Selo Protetor” ao Agrupamento de Escolas de Mira 

✓ Participação na organização do Dia Mundial da Criança 

 

GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

✓ Realização de quatro sessões de técnicas de procura de emprego, que foram dinamizadas, no passado 

dia 26 de abril de 2021. Compareceram 15 utentes. 

✓ Realização de três sessões sobre mercado de trabalho e oferta formativa, no passado dia 19 de maio de 

2021. Compareceram 09 utentes. 

✓ Realização de duas sessões de técnicas de procura de emprego, que foram dinamizadas, no passado dia 

20 de maio de 2021. Compareceram 05 utentes. 

 

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

Carregadores e descarregadores não qualificados de mercadorias  

Total encaminhados: 02 

Ajudante de cozinha 

Total encaminhados: 02 

Cozinheiro 

Total encaminhados: 03 

Outro pessoal de apoio administrativo 

Total encaminhados: 06 

Empregado de armazém 

Total encaminhados: 01 

Operador de empilhador  

Total encaminhados: 01 

Outros trabalhadores não qualificados da indústria transformadora  

Total encaminhados: 03 
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Total colocados: 01 

Inspetores e técnicos de saúde do trabalho e ambiente  

Total encaminhados: 01 

Total colocados: 01 

Trabalhador de limpeza em escritórios, hotéis e outros estabelecimentos 

Total encaminhados: 03 

Total colocados: 02 

Trabalhador de limpeza em casas particulares  

Total encaminhados: 01 

Assistente de médicos  

Total encaminhados: 01 

 

Receção e registo da seguinte oferta de emprego: 

✓ 1 posto de trabalho, na área de carregadores e descarregadores não qualificados de mercadorias; 

✓ 8 postos de trabalho, na área de trabalhador não qualificado da agricultura;  

✓ 2 postos de trabalho, na área de outros trabalhadores não qualificados da indústria transformadora;  

✓ 2 postos de trabalho, na área de cozinheiro;  

✓ 4 postos de trabalho, nas áreas de pedreiro ou servente de pedreiro;  

✓ 4 postos de trabalho, na área de ajudante de cozinha;  

✓ 1 posto de trabalho, na área administrativa; 

✓ 1 posto de trabalho, na área de trabalhador não qualificado da jardinagem;   

✓ 7 postos de trabalho, na área de trabalhador de limpeza em escritórios, hotéis e outros estabelecimentos;  

✓ 1 posto de trabalho, na área de empregado de mesa. 

 

Encaminhamento de utentes para a medida de apoio ao emprego estágio.ativar.pt, nomeadamente: 

Trabalhador não qualificado da floricultura  

Total encaminhados: 02 

Especialista em publicidade e marketing  

Total encaminhados: 01 

 

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

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

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

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

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

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

subsídios de desemprego; baixas médicas; justificações de falta; comunicação ao Centro de Emprego 

de integração do utente no mercado de trabalho ou em formação, entre outros. 

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

frequência de formação, de pedido de isenção de taxas moderadoras ou de rendimento social de 

inserção. 

CULTURA E JUVENTUDE 

Animação Cultural 

 
✓ Atendendo ao período de várias restrições na área da realização de atividades presenciais, não houve a 

realização de atividades lúdico culturais com a presença direta de público. Contudo, no carnaval e 

preparação da Páscoa, sob a forma on line, foram realizados e transmitidos 1 episódio sobre a 

gastronomia mais tradicional, relacionada com as tradições mirenses (maio – favas à moda da 

Gândara), sob o título MIRA SABE BEM! 

✓ O setor da cultura efetuou pesquisa sobre a vida e importância local do Visconde da Corujeira, para 

publicação, divulgação e acompanhamento da colocação do Busto, em bronze, da referida 

individualidade, no Jardim Municipal. 

✓ Iniciou-se o processo de programação e planificação das atividades a realizar no âmbito das candidaturas 

dos projetos “Cultura Em Rede”. 

✓ Acompanhamento das filmagens e ação relacionadas com a apresentação pública do projeto “O Mar que 

nos Une”. 

 

Museu do Território da Gândara 

No período em apreço, o Museu do Território da Gândara continuou a tratar conteúdos específicos ligados à 

cultura da região e a articular com a professores e alunos na pesquisa de bibliografia e documentos relacionados 

com a cultura/etnografia/história da região da Gândara. 

A funcionar nos dias úteis e a receber visitas previamente marcadas aos fins de semana e feriados, o museu teve, 

no período em apreço, um total de 137 visitantes, sendo que no ano de 2019 teve 221 visitantes e em 2018 234 

visitantes. 

 

Posto de Turismo da Praia de Mira e núcleo museológico “Palheiros de Mira” 

O plano de desconfinamento progressivo, anunciado a 11 de março pelo Governo permitiu, a partir de 5 de abril, 

no setor da cultura, a reabertura de museus, monumentos, palácios, galerias de arte e espaços similares. 

mantendo o plano de contingência aprovado para o efeito. 

Palheiros de Mira| Museu | Posto de Turismo encontra-se assim aberto, desde o dia 5 de abril. 

De realçar que, no âmbito da COVID 19, as visitas ao espaço obedecem a orientações da Direção Geral da Saúde. 

No período em apreço o espaço recebeu: 
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Visitantes  

✓ Em abril (5 a 30) recebeu 36 visitantes  

✓ Em maio (1 a 31) recebeu 242 visitantes 

✓ Em junho (1 a 13) recebeu 163 visitantes 

Atividades 

✓ Preparação da Exposição que estará patente entre 12 e 30 de junho: Visita Guiada com Gonçalo Cadilhe 

– Exposição Fotográfica 

✓ Trabalhos no âmbito da Candidatura de requalificação de Palheiros de Mira | Museu | Posto de Turismo, 

nomeadamente website, interativo, catálogo, entre outros. 

✓ Reuniões com vários serviços, no âmbito da Comunicação Turística, Sistema e Gestão da Qualidade, 

Candidatura ECOXXI, Surf No Crowd, Candidatura “O mar que nos Une”, entre outros.  

✓ Resposta às várias solicitações dos serviços. 

 
Formação 

✓ Formação no âmbito do Selo CLEAN&SAFE - Museus e outros Equipamentos Culturais, 

 
Biblioteca Municipal 

No período em apreço, e continuando ainda com pequenas obras de remodelação/readaptação de espaços, a 

Biblioteca Municipal de Mira garantiu o atendimento ao público para requisição/consulta de obras de publico 

Infanto Juvenil e Adultos. Para além da colaboração dos serviços com a Rede de Bibliotecas de Mira, os serviços 

continuaram com o trabalho de recolha e tratamento da coleção doada “fundo documental Maia Alcoforado”  num 

total de 1841 registos, que neste momento se encontram em fase de desinfeção e limpeza; 

 

Outros Serviços 

Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho 

Coordenação de Segurança em Obra (CSO) 

✓ Coordenador de Segurança em Obra (CSO) da Empreitada de “Reabilitação e Reconversão de Estrutura 

Abandonada - Mercado de Mira”; 

✓ Coordenador de Segurança em Obra (CSO) da Empreitada de “Expansão da Área de desenvolvimento 

tecnológico e industrial - Polo I - Ampliação/remodelação das infraestruturas da Zona Industrial de Mira 

- Polo I”; 

✓ Coordenador de Segurança em Obra (CSO) da Empreitada “Reabilitação e Modernização do Mercado da 

Praia de Mira”; 

✓ Coordenador de Segurança em Obra (CSO) da Empreitada “CRO_Centro Recolha Oficial de Animais”; 

✓ Coordenador de Segurança em Obra (CSO) da empreitada de “Reformulação da Intersecção EN 234 Km 

1+430 - Rotunda do Matadouro”; 

✓ Coordenador de Segurança em Obra (CSO) da empreitada “Estacionamento Lago do Mar e Poço da Cruz”; 

✓ Coordenador de Segurança em Obra (CSO) da empreitada “Ampliação da Rede de Saneamento - Portomar 

e outros locais do Concelho”; 
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✓ Coordenador de Segurança em Obra (CSO) da empreitada “Execução de Passeios e Estacionamento Juntos 

aos Viveiros”; 

✓ Coordenador de Segurança em Obra (CSO) da empreitada “Requalificação Largo da Presa”; 

✓ Coordenador de Segurança em Obra (CSO) da empreitada “Requalificação Largo Dr. Manuel Estrela Seixo 

- 3.ª Fase”; 

✓ Coordenador de Segurança em Obra (CSO) da empreitada “Ampliação da Rede de Parques Infantis e de 

Fitness - 1.ª Fase. 

Segurança e Saúde no Trabalho 

Organização dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 

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

Trabalho; 

✓ Atualização/ revisão do “Manual de Acolhimento - Município de Mira”; 

✓ Atualização/ revisão “Procedimentos a Observar em Caso de Acidentes de Trabalho - Município de Mira”. 

Plano de Higienização (limpeza e desinfeção) 

✓ Conclusão do plano de higienização para alguns edifícios/equipamentos do Município, nomeadamente da 

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

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

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

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

tarefas/ trabalhos. 
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UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE 

 

DESPORTO 

Complexo Desportivo Municipal 

 

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

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

por Associações/Entidades/Particulares. 

Durante o mês de abril a piscina permaneceu encerrada devido ao estado de emergência causado pela pandemia, 

reabrindo no dia 03 de maio. 

O Estádio Municipal de Mira reabriu no dia 19 de abril, enquanto o Pavilhão Municipal de Desportos de Mira 

permanece até à data como apoio ao centro de vacinação, pelo qual se encontra encerrado à prática desportiva. 

 

Pavilhão Municipal de Desportos de Mira 

✓ Continua de apoio à vacinação da população até à data. 

 

Piscina Municipal de Mira 

Utilizadores nos meses de abril e maio de 2021: 
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Atividades praticadas nos meses de abril e maio de 2021: 

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

 

Touring 1970 - conforme calendário 

Reabriu no dia 19 de abril. 

 

Atividade física no pré-escolar 

Leccionamento de aulas de Educação Física nos Jardins de Infância no âmbito da componente de Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF). 

 

Atividade física nas IPSS’s 

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

 

Atividade física na Universidade Sénior 

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

 

Atividades organizadas pelos serviços da Câmara e/ou por entidades 

✓ VI Cross Mira Villas - Decorreu no fim-de-semana de 24 e 25 de abril o VI Cross Mira Villas e os 

Campeonatos Distritais de Corta Mato para todos os escalões, na Pista Municipal de Corta Mato, na 

Praia de Mira. A prova foi organizada pela ASC da Valeirinha, com a colaboração da Associação Distrital 

de Atletismo de Coimbra e da Câmara Municipal de Mira. 

✓ Curso de Nadador Salvador – De 03 de maio a 04 de junho realizou-se na Piscina Municipal de Mira o novo 

curso de nadador salvador. Com cerca de 20 alunos inscritos, este curso foi promovido pela Adamastor 

- Associação de Nadadores Salvadores de Mira e pelo formador e coordenador das praias do concelho 

de Vagos, Carlos Seabra Sá, em parceria com os Municípios de Mira e de Vagos. 
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Associativismo 

Reconhecimento pelos feitos alcançados pela Associação de Caçadores de Mira – foram recebidos no salão nobre 

dos Paços do Concelho os atletas da Associação de Caçadores de Mira como forma de reconhecimento pelos 

feitos recentemente alcançados. Numa cerimónia que contou com a presença da Federação Portuguesa de Tiro 

com Armas de Caça, foram lembrados os excelentes resultados de vários atletas da Associação Mirense 

nomeadamente: a equipa de fosso olímpico, que alcançou o terceiro lugar no campeonato nacional F.O./2020, e 

a equipa mirense que conquistou o Campeonato Regional Sul Trap 5/2021.Individualmente, foram destacados 

os atletas David Rodrigues, campeão do mundo de Trap5/2020, e Miguel Stofel, vencedor da Taça de Portugal 

de Trap5/2020. Neste seguimento, a Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça anunciou ainda que o 

Campeonato do Mundo de 2022 Trap5 se realizará em Mira. 

 

Juventude 

Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude – Decorreu nos dias 23 e 24 de abril o primeiro 

Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude. Contou com a presença de Vereadores, Técnicos 

Superiores e jovens de municípios de norte a sul do país, assim como presenças do Secretário de Estado da 

Juventude e do Desporto e do Presidente da República Portuguesa. Durante os dois dias foi possível elaborar uma 

Carta A3, para debater nas próximas reuniões dos CMJ e discutir estratégias para maximizar o sucesso dos 

mesmos. 

Conselho Municipal de Juventude de Mira – Decorreu no dia 15 de abril, pelas 19h30m, a segunda sessão do 

Conselho Municipal de Juventude de Mira. A reunião devido à pandemia realizou-se através da plataforma 

“Webex”, onde se discutiram temas como a carta educativa municipal, discussão e apresentação de propostas 

para o “Programa A3 – Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude”, apresentação de propostas 

para celebrar o dia internacional da juventude e entrega do primeiro esboço do regimento interno do CMJ de Mira. 

 

Gabinete de Apoio ao Empreendedor de Mira 

Reuniões via on-line de coordenação/planificação de ações na CIM-RC. 
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Unidade de Turismo e Eventos 

 

Parque de Campismo Municipal de Mira 

Durante o período em consideração o parque de campismo encontrou-se encerrado até ao dia 3 de maio.  

A 4 de maio reabriu ao público de acordo com o despacho do sr. Presidente, na sequência da publicação da 

Resolução do Conselho de Ministros, nº 45-C/2021 de 30 de abril de 2021, a declarar a situação de calamidade, 

no âmbito da pandemia da doença COVID-19 que determinou a abertura do funcionamento do Parque de 

Campismo. 

A reabertura do campismo encontra-se limitada de acordo com o plano de contingência ainda em vigor no mesmo, 

nomeadamente limitação de alvéolos a 50% da sua ocupação. 

Desta forma, apresentam-se os dados estatísticos possíveis referentes aos meses de abril e maio, no Parque de 

Campismo, dormidas. 

Não foi considerado o ano de 2020, uma vez que o parque se encontrou encerrado, por motivos da pandemia. 
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TAXA DE OCUPAÇÃO DOS BUNGALOWS 

 

 

Uma vez mais, pelo gráfico acima, constatamos a influência da pandemia nos dados. O ano de 2020 nos meses 

em apreço, encontrou-se encerrado, por isso está a zero, só este ano em maio reabrimos ao público, longe dos 

números de outros anos. 

 

Atividades organizadas pelo serviço: 

✓ Limpeza e desmatação de zona envolvente ao parque de campismo, desde a zona da meia laranja até aos 

viveiros piscícolas; 

✓ Limpeza, desmatação e arranjo dos viveiros piscícolas; 

✓ Limpeza da pista de corta-mato; 

✓ Limpeza e higienização dos wc’s públicos (Praia de Mira); 

✓ Recolha e limpeza de papeleiras (Passadiço Norte e Sul, Avenida Arrais Baptista Cera, Avenida Infante Dom 

Henrique); 

✓ Limpeza e desmatação do Parque de Campismo; 

✓ Diversos trabalhos de arranjos de balneários e bungalows; 

✓ Manutenção dos bungalow’s; 
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✓ Preparação e organização do evento “Surf no Crowd”, resultado de um produto turístico emergente, de 

base intermunicipal, estruturado e qualificado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

(CIM RC) com o apoio dos municípios de Cantanhede, Figueira da Foz e Mira. 

 

Outras atividades: 

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

Intermunicipal da Região de Coimbra, nomeadamente: 

✓ Participação em reuniões no âmbito da candidatura intermunicipal do projeto “Surf no Crowd”; 

✓ Participação em reuniões no âmbito de várias candidaturas relativas à programação cultural em rede, 

nomeadamente: “O mar que nos une”; “Foliar entre montes e mar”; “Os nossos e os vossos pela cultura”; 
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DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, 

ORDENAMENTO E AMBIENTE 

 

PROTEÇÃO CIVIL 

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

e materiais inerentes à divisão; 

✓ Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual pelas instituições do concelho; 

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

utentes com COVID-19; 

✓ Campanhas de sensibilização COVID-19; 

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

adversas, epidemiológicas e pandémicas; 

✓ Intervenções de emergência no Sistema Hídrico; 

✓ Acompanhamento dos trabalhos de execução (anfíbio) da Candidatura no âmbito da CIM- Região de 

Coimbra- Controlo de exóticas e espécies invasoras em meio aquático e meio terrestre; 

✓ Acompanhamento dos trabalhos de execução (montagem de câmaras) da Candidatura no âmbito da CIM- 

Região de Coimbra- Videovigilância florestal; 

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

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

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

✓ Reparação de emergência em vias municipais; 

✓ Captura e resgate de animais errantes e animais selvagens; 

✓ Acompanhamento e comunicação de avarias à EDP e empresas de telecomunicações 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); 

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

período critico; 

✓ Emissão de avisos e alertas em situações de emergência. 

✓ Bupi – inscrição de RGG no âmbito da Candidatura de Cadastro Intermunicipal; 

✓ Esclarecimentos no âmbito da Candidatura para a reflorestação de 1600ha no âmbito da candidatura ao 

PDR2020; 

✓ Elaboração da Candidatura ao Fundo Ambiental; 

✓ Informação de instalações de esplanadas no âmbito do COVID-19; 

✓ Atualização dos Planos de Contingência; 

✓ Preparação da Época Balnear em termos de Segurança e Regras COVID-19, capacidade de praias, reporte 

no Infopraia. 

 

 

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

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

✓ Emissão de Plantas de localização; 
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✓ Registo de queimas; 

✓ Informação de 21 certidões; 1 certidões de toponímia - 1; 

✓ Outros pedidos de informação – 16; 

✓ Emissão de 10 números de polícia mediante os pedidos de requerente; 

✓ Informação de 15 números de polícia em processos de obras; 

✓ Informação sobre toponímia – 1; 

✓ Resposta a pedidos de informação e esclarecimentos – 14; 

✓ Informação sobre trânsito – 1; 

✓ Elaboração de uma proposta dos aglomerados para a Carta da REN da Revisão do PDM; 

✓ Envio de informação de toponímia para a Junta de Freguesia da Praia e Mira; 

✓ Elaboração das cartas de apoio à decisão do Plano Operacional Municipal (POM); 

✓ Elaboração dos mapas de praia das Unidades Balneares; 

✓ Formação do Código de Procedimento Administrativo (CPA); 

✓ Webinar “A dinâmica dos Planos, em especial os desafios à revisão dos PDMs” 

✓ Localização das áreas publicitárias e elaboração do respetivo mapa; 

✓ Elaboração de mapas da feira de Portomar; 

✓ Balcão BUPi – Representação gráfica georreferenciadas (RGG) dos prédios rústicos e mistos; 

✓ Participação no carregamento de dados na plataforma do projeto EcoXXI; 

✓ Elaboração das plantas para a instrução dos processos para a Comissão Municipal da Defesa da Floresta; 

✓ Realização de vistorias de implantação de covatos no cemitério - 2; 

✓ Formação no âmbito do Código do Procedimento Administrativo; 

✓ Realização de vistorias juntamente com a Unidade de Gestão Urbanística; 

✓ Plano de Urbanização de Mira – 2.ª alteração: 

o Trabalhos de adaptação ao nível do regulamento e planta de zonamento; 

o Elaboração do Relatório de Fundamentação e demais peças necessárias e anexas ao mesmo. 

✓ Plano de Pormenor do Setor Poente de Carromeu – alteração: 

o Trabalhos de adaptação ao nível do regulamento e planta de zonamento; 

o Elaboração do Relatório de Fundamentação e demais peças necessárias e anexas ao mesmo. 

✓ Plano de Urbanização da Praia de Mira – 3.ª alteração: 

o Aprovação da proposta de alteração em reunião de câmara de 23 de abril de 2021; 

o Submissão na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial para pedido de agendamento de 

Conferência Procedimental; 

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

o Trabalhos de adaptação ao nível do regulamento e planta de síntese; 

o Elaboração do Relatório de Fundamentação e demais peças necessárias e anexas ao mesmo. 

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

o Aprovação da proposta de alteração em reunião de câmara de 21 de maio de 2021; 

o Submissão na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial para pedido de agendamento de 

Conferência Procedimental; 

✓ Plano de Pormenor da Videira Norte – alteração: 

o Trabalhos de adaptação ao nível do regulamento e planta de síntese; 

o Elaboração do Relatório de Fundamentação e demais peças necessárias e anexas ao mesmo. 

✓ Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira – alteração: 

o Reformulação da área da proposta; 
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✓ Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira – 2.ª alteração: 

o Inserção de documentos na decisão de início e pedido de acompanhamento na Plataforma 

Colaborativa de Gestão Territorial. 

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

o Inserção de documentos na decisão de início e pedido de acompanhamento na Plataforma 

Colaborativa de Gestão Territorial. 

✓ Plano Diretor Municipal de Mira - 6.ª alteração:  

o Correção material da Carta da reserva Agrícola Nacional; 

o Aprovação em reunião de câmara de 18 de maio de 2021; 

o Aprovação em reunião de Assembleia Municipal de 25 de maio de 2021; 

o Submissão no Sistema de Submissão Automática dos instrumentos de Gestão Territorial para 

publicação. 

✓ Plano Diretor Municipal de Mira - 7.ª alteração:  

o Trabalhos de adaptação ao nível do regulamento e Carta de Ordenamento; 

o Elaboração do Relatório de Fundamentação e demais peças necessárias e anexas ao mesmo. 

✓ Plano Diretor Municipal de Mira - Revisão:  

o Análise da Carta da REN bruta preliminar da Revisão do PDM; 

o  Submissão na plataforma PCGT Reuniões com a equipa da elaboração da revisão do PDM; 

o Elaboração de uma proposta dos aglomerados para a carta da REN; 

✓ Pedido, ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, de correção do polígono de desafetação do 

Perímetro do Regime Florestal relativo ao Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização 

da Praia e Lagoa de Mira e do polígono da Zona B. 

 

 

AMBIENTE 

✓ Participação em reuniões técnicas e formações on-line sobre resíduos, educação 

ambiental, praias, Bandeira Azul, ECOXXI, EcoEscolas e outros temas do desenvolvimento sustentável 

e promoção da qualidade de vida; 

✓ Elaboração conjunta e submissão da segunda candidatura de Mira ao Programa ECOXII - ABAE, 

o Galardão Verde para a Sustentabilidade; 

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

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

no âmbito das competências legais atribuídas aos municípios; 

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

PROCIV; 

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

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

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

contentores e sensibilização e educação ambiental; 

✓ Acompanhamento dos serviços de gestão de resíduos de ecopontos do Município, serviços 

realizados/responsabilidades pela ERSUC, nos trabalhos de recolha e transporte, atualização do parque 

de ecopontos, substituição de danificados, de contentores e sensibilização e educação ambiental; 
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✓ Acompanhamento legal das guias de resíduos eletrónicas de produções resíduos específicos do município 

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

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

✓ Prestação de esclarecimentos diversos aos munícipes em áreas do património. 

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; 

✓ Registo de queimas na plataforma do Município 

✓ Notificação de 102 proprietários, mediante solicitação de proprietário confinante nas quatro freguesias do 

Concelho. 

✓ Levantamento e notificação de 191 proprietários com terrenos nas faixas de rede secundaria de gestão 

de combustíveis aos edifícios isolados na praia de Mira.  

✓ Levantamento e notificação de 95 proprietários com terrenos nas faixas de rede secundaria de gestão de 

combustíveis à rede viária. Procedimentos para intervenção– editais, notificações, cartazes e propostas 

de adjudicação para cumprimento da legislação em vigor. 

✓ Execução de ações de sensibilização previstas no 2º eixo estratégico PMDFCI 2021 – 2030 - Distribuição 

de cartazes e de panfletos á população geral nas feiras e locais de maior concentração de pessoas. -  

Comemoração do dia da arvore – plantação de arvore no jardim da vila e no parque de campismo 

Municipal. 

✓ Procedimentos do PMDFCI - proposta para reunião de camara, aviso e edital, relatório de ponderação da 

discussão publica, elaboração de regulamento e publicação em DR. 

✓ Elaboração do Plano Operacional Municipal 2021 - que articula os recursos humanos e os meios 

disponíveis das várias entidades intervenientes no processo, ao nível da vigilância e deteção, 1.ª 

intervenção, combate, rescaldo e vigilância ativa pós-rescaldo no Concelho de Mira. 

✓ Submissão da ata da reunião da CMDF e do POM 2021 na plataforma do IPLAN 

✓ Marcação e reunião da Comissão Municipal de defesa da floresta para apresentação POM, datada de 19 

de abril  

✓  Registo de dados relativos aos sapadores na plataforma SISF para vacinação contra a COVID – 19. 

✓ Pedido de pagamento da 1º tranche da equipa de sapadores florestais no valor de 20.000 euros e envio 

ao ICNF. 

✓ Vistoria e validação dos pontos de água aéreos / mistos com GIPS e BVM, de forma a garantir a sua 

operacionalidade durante o período critico aos incêndios florestais.  Pintura do tanque das castinhas e 

da lona da pista de aeromodelismo, para garantir maior visibilidade. 

✓ Atualização e validação dos pontos de água na plataforma do SGIF 

✓ Relatório trimestral dos sapadores na plataforma do SISF e na plataforma do SGIF. 

✓ Candidatura Eco XXI– Indicador 13 – Descrição e comprovativos referentes à Gestão e conservação da 

floresta. 

✓ Processos de licenciamento em espaços rurais – Informação de notificação de interessado e pedido de 

instrução de processos de acordo com o art.º 16 do Dec. Lei nº 124/ 2006 de 28 de junho, na atual 

redação. 
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✓  Marcação de reunião extraordinária da CMDF para aprovação do relatório da discussão púbica e 

consolidação do PMDFCI 2021 – 2030. Elaboração do regulamento do plano e envio para diário da 

república. 

TRÂNSITO 

 
✓ Acompanhamento dos trabalhos de sinalização rodoviária; 

✓ Definição de zonas de estacionamento de mobilidade reduzida; 

✓ Definição de zonas de cargas e descargas e cortes de via; 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

✓ Arranjo do separador na Av. Central em Mira; 

✓ Colocação de floreiras no Edifício Paços do Concelho e em frente à Igreja paroquial de Mira; 

✓ Arranjo de floreiras em frente à Igreja; 

✓ Arranjo dos canteiros do separador da Avenida Central; 

✓ Arranjo e colocação de todas as floreiras da Avenida Marginal da Praia de Mira; 

✓ Arranjo e colocação de plantas no jardim em frente ao Corta Sabores; 

✓ Limpeza de areias nas várias avenidas da praia; 

✓ Limpeza do largo da Feira em Portomar;  

✓ Limpeza e manutenção da rotunda da Quinta da Lagoa; 

✓ Manutenção da rotunda do Lago Real; 

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

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

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

Jardim do Columbódromo, Portomar, Valeirinha, Areal, Arneiro, Leitões, Lentisqueira, Carromeu); 

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

✓ Corte de relva na envolvente do Campo de Futsal em Carromeu 

✓ Manutenção do jardim novo em Carromeu;  

✓ Continuação da produção de plantas na estufa do armazém municipal; 

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

✓ Limpeza e varredura urbana nas localidades do concelho; 

✓ Recolha das folhas dos espaços públicos; 

✓ Abertura e fecho de 29 sepulturas no cemitério municipal; 

✓ Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

✓ Manutenção dos equipamentos. 

SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

✓ Atendimento ao público no gabinete veterinário; 

✓ Introdução de 21 registos de identificação animal na plataforma SIAC; 

✓ Emissão de 20 passaportes de canídeos; 

✓ Vistoria às feiras de Portomar e Mira; 

✓ Captura de canídeos errantes-4 Adultos,13 crias,6 gatos crias;   

✓ 13 deslocações ao “Abrigo de Carinho” para vacinação e identificação eletrónica. 

✓ Recolha e encaminhamento de 10 cadáveres de canídeos na via pública; 
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✓ Colocação em quarentena de um canídeo; 

✓ Auxílio médico-veterinário a animais errantes-1 cão e 4 gatos; 

✓ Avaliação de animais errantes: Ramalheiro, Seixo; 

✓ Vistoria a uma viatura ambulante de venda de peixe; 

✓ Deslocação por solicitação da ASAE para avaliação das condições de salubridade de produtos alimentares 

de origem animal; 

✓ Esterilização de um gato para adoção; 

✓ Deslocação a uma residência para avaliação de uma situação problemática relativa a Saúde Pública; 

✓ Vacinação no âmbito da” campanha de vacinação antirrábica e de controle de outras zoonoses”; 

✓ Solicitação da GNR para: 

o Identificação de canídeo atropelado na Praia de Mira; 

o Avaliação de um ataque de um canídeo a um animal de produção; 

o Avaliação de ataque de um canídeo ao dono na Presa; 

o Para captura no dia 13 de junho, domingo pelas 9 horas, de um animal que fugiu de um circo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mira, 24 de junho de 2021 

O Presidente da Câmara 

 
Raul Almeida, Dr. 




