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Estrutura hierarquizada 

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

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

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

 

Gabinetes operacionais  

Gabinete de Apoio ao Presidente; 

Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria; 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 02 

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

Secção de Taxas, Expediente e Águas; 

Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento; 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 34 

Secção de Obras Municipais; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 40 
Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 55  

UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 61 

Secção de Obras Particulares e Loteamentos. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, QUALIDADE E AUDITORIA (GPEQA) 
Compete ao Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria – no âmbito da Gestão da 

Qualidade, a coordenação das atividades inerentes, designadamente:  

• 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 de 18 de novembro de 2016 a 13 de fevereiro de 2017, no Gabinete da Qualidade, 

foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 No âmbito do gabinete da qualidade: 
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o Articulação e reunião de trabalho com os respetivos serviços, no sentido de efetuar o fecho e 

taxas de concretização dos objetivos referentes a 2016; 

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

o Recolha de informação sobre a conclusão dos objetivos (2016) e elaboração de informação 

interna para a Gestão de Topo; 

o Tratamento, análise e elaboração de relatório de avaliação de satisfação de utentes da 

SAOM. 

 No âmbito do serviço de transportes: 

o Articulação de pedidos de transportes municipais:  

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

documental respetivo (mydoc); 

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

de transportes e submissão a despacho superior; 

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

nos mapas de cedência de transportes respetivos; 

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

Pedidos de transportes Municipais 

Período N.º de pedidos Indeferidos 

10-09-2016 a 17-11-

2016 

52 9* 

18-11-2016 a 13-02-

2017 

73 4* 

*por indisponibilidade de viatura 

Durante o período de 18 de novembro de 2016 a 13 de fevereiro de 2017 registou um aumento do 

número de pedidos de transporte, em relação ao anterior período, grande parte dos quais 

relacionados com visitas que se realizaram na época natalícia, com crianças do ensino básico e pré 

– escolas. 

 

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 
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de Investimentos e orçamento da divisão; garantir o cumprimento das normas de higiene e 

segurança dos trabalhadores sob a sua dependência; supervisionar a organização dos serviços de 

limpeza dos edifícios da autarquia e o respetivo pessoal afeto àquelas funções; exercer as demais 

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

regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior relativos à unidade orgânica que 

chefia (cfr. n.º 1 do artigo 15.º do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais do 

Município de Mira). 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA E JURÍDICA 

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; 

• Elaboração de propostas de reunião de Câmara acerca dos mais variados assuntos destinadas 

a ser submetidas à sua apreciação; 

• Carregamento e verificação de informação colocada no site da Autarquia no contexto do 

ranking do índice da transparência; 

• 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 e manutenção dos Parques infantis do Município; 

• Colaboração com a DECD na implementação da fatura eletrónica para pagamento das 

refeições escolares e componente de apoio à Família; 

• Nos serviços da DAF sublinhamos o trabalho desenvolvido em conjunto com a Secção de taxas, 

expediente e aguas, em especial na conclusão do “projeto” de levantamento de todos os 

terrados da Feira de Portomar, lançamento de hastas públicas para atribuição dos terrados 

vagos, carregamento da informação na aplicação informática de gestão de feiras, visando 

posteriormente o envio aos feirantes de fatura com referência multibanco, melhorando 

substancialmente a qualidade do serviço prestado. 

• O Apoio prestado à STEA no âmbito de eventos, divertimentos públicos e manifestações 

desportivas;  

• Destaca-se ainda neste contexto de melhoria continua o início das obras de remodelação do 

backoffice da Secção de Taxas, no edifício dos Paços do Concelho, que permitirão uma 

ampliação do espaço de trabalho e ainda de atendimento possibilitando a instalação do tão 

desejado Balcão de atendimento assistido. 

• Mais, dentro dos serviços da Divisão Administrativa e Financeira é de realçar o trabalho 

desenvolvido pelos Recursos Humanos em conjunto com a DAF de elaboração do Mapa de 
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Pessoal para 2017, elaboração de informação relativa à manutenção de contratos de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo incerto e ainda o esforço desenvolvido para concluir 

dois procedimentos concursais de recrutamento de trabalhadores, sem descurar obviamente o 

trabalho árduo que é desenvolvidos por aqueles serviços diariamente. 

• Colaboração com o Técnico de HST para aplicar o Regulamento Interno de Prevenção e 

controlo do consumo de álcool nos locais de trabalho, bem como na abertura de procedimento 

de contratação de serviços de Medicina no Trabalho; 

• Encerramento do biénio 2015-2016 e preparação do novo Ciclo avaliativo Biénio 2017-2018, 

no âmbito do SIADAP; 

• Refere-se ainda a coadjuvação no trabalho elaborado pela DPCPOA na elaboração da minuta 

de regulamento de Resíduos e Limpeza Urbana. 

• 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; 

• Atendimento ao público; 

• 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, 

Agrupamento de Escolas de Mira, IMT, ASAE e Autoridade Tributária; 

• Elaboração de atas 

• Apoio a Comissões municipais 

Das atividades desenvolvidas evidencia-se, entre outras, o tratamento de processos de pedidos de 

indemnização resultantes da responsabilidade civil extracontratual do município, designadamente, 

por danos materiais em veículos. 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). 

Salienta-se a elaboração de um cronograma para a preparação do novo ciclo avaliativo no âmbito do 

SIADAP, como já foi anteriormente referido, a elaboração de minutas de contratos e a respetiva 

celebração de contratos de empreitadas de obras públicas e de prestação de serviços, ao abrigo do 

disposto no Código dos Contratos Públicos. 
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É de realçar, igualmente a preparação de editais e ainda de regras para atribuição por concurso 

público, na modalidade de hasta pública, dos lugares fixos de venda ambulante, na Praia de Mira- 

passagem de ano 2016/2107, a participação na elaboração do Orçamento Municipal e Grandes 

Opções do Plano, bem como nesse âmbito, a preparação do mapa de pessoal para o ano de 2017. 

Temos ainda vindo a dar continuidade ao trabalho de implementação e desenvolvimento do My Net e 

MY Doc de harmonização de procedimentos internos e a articulação com a fase final do arquivo em 

suporte digital e suporte de papel, prosseguindo a eliminação de documentos no arquivo municipal, 

com o apoio inestimável do Arquivo Distrital de Aveiro. 

No que respeita à análise e tratamento de reclamações atendendo que no período compreendido 

desde o início do ano até à presente data não foi apresentada qualquer reclamação no Livro de 

Reclamações, escudamo-nos por ora de qualquer tratamento, mantendo-se a informação prestada 

no último relatório. 

Finalmente, relativamente ao contencioso informamos o ponto da situação dos processos judiciais 

pendentes. 

PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM JANEIRO DE 2017 
N.º E TIPO DE 
PROCESSO AUTOR/REQUERENTE RÉU/ 

REQUERIDO OBJETO/ CAUSA DE PEDIR PROBABILIDADE 
DE RESULTADO 

990/06.0 BECBR 
– Ação Adm. 
Especial 

Glória Rodrigues - 
Funcionária 

Município 
de Mira 

Nulidade de deliberações de 
Câmara Remoto * 

394/11.2 BECBR 
– Ação 
Administrativa 
Comum 

Ana Elvira Poiares 
Maduro e outros 

Município 
de Mira 

Pedido de indemnização por 
responsabilidade civil 
extracontratual - 1.200.000€ 

Remoto * 

307/12.4BECBR - 
Ação 
Administrativa 
Comum 

Construções Júlio 
Lopes, SA 

Município 
de Mira 

Empreitada de correção do 
traçado e repavimentação da 
Variante Sul - Indemnização 
368.493,88€ 

Transação * 

573/12.5BECBR - 
Ação 
Administrativa 
Comum 

Construções Júlio 
Lopes, SA 

Município 
de Mira 

Empreitada de Correção do 
traçado e repavimentação da 
Variante Sul - Indemnização 
409.994,94€ 

Transação  

9/14.7BECBR – 
Ação 
Administrativa 
Especial 

Sindicatos de 
Trabalhadores da 
Administração 
Local 

Município 
de Mira 

Horário de Trabalho dos 
trabalhadores Possível * 

241/13.0TBMIR - 
Execução Município de Mira 

Elisabete 
da Costa 
Borges 

Execução da quantia (41.983,86) 

Remoto por 
falta de bens 
da 
executada* 

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

Anulação de procedimento de 
concurso público- contrato de 
aquisição de solução BPM no 
âmbito do projeto de Modernização 
Administrativa 

Processo findo 
Vencimento 
por parte do 
Município 

254/2016-JP Nos Towering, SA Município 
de Mira 

Ação de condenação para 
realização de obras nos depósitos 
de água 

Transação 

Proc. 
304/15.8BECBR 
Ac. Administrativa 
Especial 

Mª Madalena 
Requixa 

Município 
de Mira 

Nulidade de despacho de alvará de 
obras 

Remoto ** 
Aguarda 
despacho 
saneador 
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTRAORDENAÇÃO PENDENTES EM JANEIRO DE 2017 

N.º E TIPO DE PROCESSO AUTORIDADE ARGUIDO/REQUERID
O 

OBJETO  

41/10 – Processo 
Administrativo 

Ministério 
Público 

Município de Mira Denúncia dos vereadores da 
oposição PSD 

* 

19/2012 – Processo 
Administrativo 

Ministério 
Público – TAF 
Coimbra 

Município de Mira Denúncia da Comissão Politica 
do PSD Mira 

* 

NUICO/000781/12.9EAC
BR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil do Cabeço * 

NUICO/001789/12.0EAC
BR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil de Portomar * 

NUICO/001435/13.0EAC
BR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil de Mira – 
Jardim do Visconde 

* 

NUICO/001367/13.6EAC
BR 

ASAE Município de Mira Parque de Campismo Municipal 
de Mira 

* 

NUICO 
001415/13.0BECBR 

ASAE Município de Mira Parque infantil Corujeira *
* 

NUICO 
000084/15.7EACBR 

ASAE Município de Mira Parque Infantil Colmeal *
* 

AUTO 272791229 ANSR Município de Mira Matrículas de máquinas novas *
* 

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

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

*Processos transitados do executivo anterior 

**Processos iniciados no atual mandato 

 

EXECUÇÕES FISCAIS 

Durante o período do 2.º semestre de 2016 foram instaurados os seguintes processos de 

contraordenação e Execução Fiscal: 

- Instaurados 8 processos de contraordenação, encontrando-se todos na fase de decisão; 

- Instaurados 1038 processos de Execução Fiscal, com a importância instaurada de 9.686,70€ e 

uma importância cobrada de 10.792,78€. 

 

INFORMÁTICA 

 No âmbito da Administração de Sistemas, nos meses de novembro de 2016 a janeiro de 2017, 

foram desenvolvidos as seguintes atividades: 

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

configurações e resolução dos problemas ocorridos. 

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

o Monitorização de backups; 

o Configuração de Ativos. 
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o Instalação e configuração de backups remotos; 

o 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). 

o Integração de novos computadores no domínio do Município de Mira; 

o 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; 

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

funcionamento do circuito interno de telecomunicações; 

o Operações de transição de ano. 

 

 A nível de Desenvolvimento e Suporte Aplicacional foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

o Apoio no balcão de atendimento; 

o Formação em local de trabalho da aplicação MyDoc; 

o Atualização de informação de informação no Portal do Município, nomeadamente: 

publicação de notícias e destaques; ementas escolares; regulamentos; atas; Índice de 

Transparência; 

o Acompanhamento do desenvolvimento no novo Portal do Município; 

o Atualização de informação na plataforma MyNet e Serviços Online; 

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

 

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

seguintes atividades: 

o Instalação e atualização de diverso software; 

o Instalação e atualização de aplicações de gestão autárquica; 

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

de algumas informações de carência; 

o Gestão de consumíveis na Câmara Municipal de Mira e elaboração de informações de 

carência; 

o Reparação de Computadores; 

o Configuração de novos computadores; 
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o Elaboração de processos de reparação de equipamentos avariados abrangidos pela garantia 

ou por contratos de assistência técnica; 

o Apoio na instalação/manutenção do sistema de recolha biométrico; 

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

direto, CTT; 

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

referência por multibanco, débito direto, CTT; 

o Procedimentos referentes ao pagamento de refeições escolares, disponibilizando 

referências por multibanco e envio de fatura eletrónica; 

o Pedidos de assistência técnica a equipamentos de impressão; 

o Assistência técnica diversa aos equipamentos e utilizadores afetos a: 

• Edifício Câmara Municipal; 

• Piscina Municipal; 

• Posto de Turismo/Museu Etnográfico; 

• Julgados de paz; 

• Mira Center. 

 

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

realizadas as seguintes operações: 

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

pasta Modelos; 

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

 

 Foi ainda prestada assistência técnica a Escolas e Jardins de Infância  

 

ARQUIVO ADMINISTRATIVO 

As atividades realizadas pelos elementos do Arquivo Administrativos foram as seguintes: elaboração 

do programa genérico das comemorações dos 100 anos do novo edifício dos Paços do Concelho. 

Colaboração no desmantelamento e transferência do Arquivo da D.A.F para o Arquivo Municipal de 

Mira, bem como na transferência do Arquivo da Secção de Obras, para este. Criou o espaço para o 

arquivo de notariado para se proceder e elaborar a sua transferência do arquivo da Câmara. Prestou 



 

Página | 10 

ainda apoio à Secção de Taxas e Licenças no que respeita às licenças de velocípedes e 

averbamentos em alvarás do Cemitério.  

A equipa do Arquivo Administrativo tem apostado sobretudo na atualização e correção de alguns 

dados na aplicação de gestão do cemitério.  

Assim, foram feitas deslocações ao cemitério para verificação de dados nas sepulturas, com estes 

foram elaboradas informações às respetivas divisões para aqueles serem retificados.  

Através destas idas ao cemitério verificou-se o estado de degradação de alguns jazigos e campas 

rasas, deste modo foram feitos registos fotográficos e elaboradas informações, para se poder fazer 

uma intervenção nestes.  

Continuou-se a leitura dos Livros de Atas da Câmara (1960-1968), para obtenção de informações 

sobre o Cemitério, nomeadamente concessão terreno para sepulturas e jazigos, colocação de 

bordaduras em argamassa, revestimento em mármore, colocação de cruzes e epitáfios. Também, 

foram anotadas algumas curiosidades sobre as alterações de taxas, trasladações e regulamentos.  

Continua-se a higienização dos documentos históricos: Processos de doentes, escolas, emigração, 

espetáculos, certidões, recenseamento eleitoral, recenseamento militar, cadernetas militares, 

processos de obras, cemitério, entre outros. 

Este processo é elaborado obedecendo a padrões necessários para eliminar poeiras, insetos e 

fungos e todo o material (clips, agrafos, etc.) que não faça parte dos documentos que possam 

prejudicar o processo de armazenamento e preservação. Esta etapa terá como finalidade facilitar a 

preparação para o seu processo de digitalização e indexação do acervo. 

Durante este processo de higienização há ainda o processo de avaliação da documentação que não 

passa para digitalização ou indexação do acervo. Trata-se de documentos a seguirem para a 

listagem da documentação a eliminar. Este processo é reduzir a massa documental e 

disponibilização de mais espaço e melhor organização. 
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Nesta subunidade orgânica, no período de 17 de novembro de 2016 a 10 de fevereiro de 2017, 

foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

• Atendimento ao público/trabalhadores; 

• Arquivo de documentação nos respetivos processos; 

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

entre outras no SGP e registo na aplicação MyDoc (272); 

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

designadamente para a Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, Sindicatos, ADSE, 

Seguros; 
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• Processamento de Vencimentos, impressão de diversas listagens e emissão de 629 Recibos de 

vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores; 

• Inserção de prova anual de rendimentos e declarações de matrícula dos descendentes para 

apuramento escalão abono família no SGP (1); 

• Preenchimento modelo internacional com valores abono família (2) 

• Comunicação de início de funções de trabalhador no município (mobilidade) na Segurança 

Social Direta (1) 

• Elaboração de circular sobre acumulação de funções (1);  

• Apuramento de contas correntes de encargos com pessoal não docente no último trimestre de 

2016 e fornecimento desses dados à Contabilidade (61); 

• 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; - 

Reporte trimestral – 3º trimestre 2016 e semestral – 2º semestral 2016 

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

informação do pessoal não docente 

• Preenchimento e envio de fichas de inscrição de trabalhadores em várias ações de formação, e 

todo apoio técnico/logístico à realização das mesmas, nomeadamente articulação entre a 

CIM/IGAP e os formandos (18); 

• Divulgação de Curso sobre Suporte Básico de vida pelos colaboradores e elaboração de tabela 

com os interessados em frequentar a mesma; 

• Tratamento administrativo de processo de mobilidade interna na categoria, nomeadamente 

elaboração e ofícios (2); 

• Envio de listagens do B.V. de Mira para a ANMP e Lusitana para atualização de Seguro; 

• Envio de Ficheiro Modelo 37 – Despesas de Saúde para as Finanças; 

 

 Procedimentos de início de ano: 

o Execução de rotina de Inicio de ano no SGP; 

o Atualização do Salário Mínimo Nacional e do subsídio de refeição na aplicação SGP; 

o Alteração IAS 

o Alteração dos montantes máximos do abono de família 

o Alteração do valor/modalidade pagamento do subsídio de natal 

o Inserção das novas tabelas de IRS 
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o Execução de Rotina de início do ano na aplicação SBA – ADSE 

o Inserção/Criação em cadastro de funcionário na aplicação de SGP 

o Inserção de dados de registo criminal no Cadastro do SGP do pessoal não docente (50) 

 

 Elaboração de informações relativas a: 

o Acumulação de funções (12); 

o Acerto de contas de aposentado (1); 

o Licença sem vencimento de longa duração (1); 

o Renúncia parcial de férias (1);  

o Faltas por casamento (1);  

o Consolidação de mobilidade (1);  

o Pagamento do subsídio de funeral (1);  

o Faltas por aniversário (7);  

o Férias do ano anterior (3);  

o Flexibilidade de horário, no âmbito do estatuto trabalhador estudante (1). 

 

 Elaboração e envio para publicação no Diário da Republica de:  

o aposentação de trabalhador (1); 

o conclusão com sucesso do período experimental do Técnico Superior - Medicina Veterinária 

(1);  

o licença sem remuneração de longa duração (1); 

o mobilidade interna na carreira/categoria (1) 

 

 ADSE 

o Processamento mensal de comparticipações (106); 

o Inserção de comprovativo de matrícula de descendente maior de 18 anos, na ADSE direta 

(5); 

o Recebidos 41 cartões, alteração de dados na aplicação de pessoal e respetivo arquivo; 

o Envio de documentação, via ADSE direta, para renovação de direitos de cônjuge e emissão 

de novo cartão; 
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o Pedido de Junta médica e notificação do trabalhador da data e local da mesma (1); 

o Pedido de esclarecimento sobre a necessidade de apresentação a junta médica de 

trabalhador que passou a situação de aposentado (1); 

o Inscrição de Beneficiário descendente (1); 

o Cancelamento de inscrição de Beneficiário Titular (1); 

o Pedido de cartão de Aposentado (1); 

o Pedido do cartão europeu do Seguro de Doença (2); 

o Pedido de 2ª via de cartão, na ADSE direta (1); 

o Comunicação de início de funções de trabalhador (mobilidade) na ADSE direta (1). 

 

 Elaboração de declarações de: 

o escalão de abono para efeitos de tarifa social EDP (1); 

o vínculo (6); 

o exercício de funções (1);  

o comparticipação pela ADSE (2); 

o valores abono de família (1);  

o com dados SIADAP e vínculo (1). 

 

 CGA 

o Simulação de aposentação de trabalhadores (3);  

o Instrução e envio de processo para aposentação de trabalhador, via CGA direta, e envio de 

documentação adicional (2). 

 

 Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo de emprego público, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com vista 

ao preenchimento de: 

o 1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, na área de atividade 

de Engenharia Geológica a afetar à DPCPOA - Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 

Ordenamento e Ambiente 
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o e de 1 (um) um posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico, na área de 

atividade de Assistente administrativo a afetar à DAF/Secção Contabilidade, Património e 

Aprovisionamento, 

• Envio de currículos e perfil de competências para Avaliação Psicológica de ambos os 

procedimentos; 

• Envio para disponibilização no site do Município de atas de resultados de Provas 

escritas de seleção de ambos os procedimentos (2); 

• Elaboração de atas de resultados das provas de avaliação psicológica, entrevista 

profissional e classificação final de ambos os procedimentos (6); 

• Envio de notificações (5) e envio para disponibilização no site do Município; 

o 1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, na área de atividade 

de Medicina Veterinária: 

• Elaboração de ata de avaliação estágio de Tec. Sup – Veterinário Municipal (1) e 

Despacho de homologação (1); 

• Comunicação à DGAV da conclusão do período experimental com sucesso do Médico 

Veterinário e pedido de esclarecimento sobre a assunção de 40% da remuneração nos 

termos do estipulado pelo DL 116/98 de 5 de maio. 

 

 Outros  

o Elaboração de proposta de renovação de contratos de avença 2017 (2); 

o Elaboração de proposta a dar conhecimento da manutenção dos contratos de trabalho a 

termo resolutivo incerto celebrados com os trabalhadores, Davide Miguel dos Santos 

Almeida; Ricardo Loureiro da Silva; Sérgio Paulo Silva Moreira; Vítor Marco dos Santos; José 

Manuel Pires de Oliveira, que constituem a equipa de sapadores florestais; Susana Marques 

Facão e João Teixeira Gomes, ambos Assistentes Técnicos, na área de atividade de Técnico 

administrativo (1). 
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APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

Quanto à Secção de Apoio aos Órgãos Municipais (SAOM) dos serviços efetuados entre 01 de 

novembro de 2016 e 31 de janeiro de 2017, salientamos o apoio técnico-administrativo prestado 

aos órgãos autárquicos, Câmara Municipal e Assembleia Municipal: 

 Secretariado da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 29 de novembro, elaboração da 

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

 Secretariado da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 19 de dezembro, elaboração 

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

 Secretariado das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 10 e de 24 de novembro, de 14 e 

de 19 de dezembro, de 12 e de 26 de janeiro, elaboração das atas, respetivas minutas, editais 

das deliberações e tratamento do respetivo expediente; 

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

arquivamento, nomeadamente: 
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o Elaboração de agendas das reuniões de Câmara e de ordens de trabalho das sessões da 

Assembleia Municipal e respetiva publicitação na intranet;  

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

Vereadores; 

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

respetiva documentação para os Senhores Membros da Assembleia; 

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

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

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

respetivo tratamento no “MyDoc”; 

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

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

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

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

e envio dos respetivos extratos para as diferentes divisões; 

o Emissão de certidões das deliberações dos Órgãos Municipais. 

 

 Deliberações das reuniões da Câmara Municipal 

Na reunião ordinária de 10 de novembro foram apresentadas 15 propostas, das quais 06 na 

Divisão Administrativa e Financeira, 2 na Divisão de Obras Municipais, 2 na Divisão de Educação, 

Cultura e Desporto, 2 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 3 na 

Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 
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Na reunião ordinária de 24 de novembro foram apresentadas 19 propostas, das quais 5 na Divisão 

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

Desporto, 7 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 4 na Unidade de 

Gestão Urbanística, designadamente: 

 

 
 

 

Na reunião extraordinária de 14 de dezembro foram apresentadas 5 propostas, das quais 4 na 

Divisão Administrativa e Financeira e 1 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, 

designadamente: 
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Na reunião extraordinária de 19 de dezembro foram apresentadas 7 propostas, das quais 2 na 

Divisão Administrativa e Financeira e 5 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e 

Ambiente, designadamente: 

 

 
 

 

Na reunião extraordinária de 12 de janeiro foram apresentadas 24 propostas, das quais 11 na 

Divisão Administrativa e Financeira, 1 na Divisão de Obras Municipais, 8na Divisão de Educação, 

Cultura e Desporto, 3 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 1 na 

Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 

 

 
 

 



 

Página | 23 

Na reunião extraordinária de 26 de janeiro foram apresentadas 17 propostas, das quais 5 na 

Divisão Administrativa e Financeira, 1 na Divisão de Obras Municipais, 6 na Divisão de Educação, 

Cultura e Desporto, 2 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 3 na 

Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 

 

 
 

 Ainda no âmbito do apoio aos órgãos autárquicos:  

o Coordenação do relatório de atividades municipais; 

o Preenchimento de formulários eletrónicos, no site da Inspeção Geral de Finanças, relativos a 

subvenções e benefícios públicos atribuídos de acordo com a Lei n.º 64/2013, de 27 de 

agosto. 

 

 Em matéria de contratos públicos: 

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “ITEN Solutions – Sistema de Informação, 

S.A.” de aquisição de computadores pessoais para o Município de Mira 

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Prediband Construção e Actividades 

Imobiliárias, S.A.”” de empreitada de execução de passeios na localidade de Portomar 

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Civibérica – Obras Civis, S.A.” de 

empreitada de reforço da rede viária municipal e obras complementares – empreitada de 

reforço de pavimentos em diversos arruamentos - Mira 

o Elaboração e outorga do contrato com a associação “Salv’Aqua – Associação de Salvamento 

Aquático e Assistência a Banhistas” de aquisição de serviços de salvamento aquático e 

assistência a banhistas, ano 2016/2017 
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o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “SPAST – Sociedade Portuguesa de 

Aluguer e Serviços Têxteis, S.A..” de aquisição de serviços contratação de aluguer-

manutenção de artigos têxteis, para bungalows do Parque Municipal de Campismo da Praia 

de Mira 

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Cross Jobs – Consultoria e Prestação de 

Serviços Profissionais, Ldª.” de aquisição de serviços de direção e monitorização de 

atividades aquáticas na Piscina Municipal de Mira 

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Malpagency, Ldª.” de aquisição de 

serviços de concessão, organização e gestão do programa de passagem de ano na Praia de 

Mira 

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Limpa Canal Soluções Ecológicas, Ldª.” 

de empreitada de execução de revestimento de caixas de visita do coletor de saneamento 

do Casal de S. Tomé 

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Insidepipe – Engenharia e Serviços, Ldª.” 

de empreitada de execução de reparação de conduta de saneamento em Casal S. Tomé 

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Empreitivaf, Construções, Ldª.” de 

empreitada de saneamento na Rua dos Forninhos, em Mira 

o Elaboração e outorga do contrato com a empresa “C.T.G.A. – Centro Tecnológico de Gestão 

Ambiental, Ldª.” de prestação de serviços para elaboração de cadastro de infraestruturas 

dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais do Município 

de Mira 

SECÇÃO DE TAXAS, EXPEDIENTE E ÁGUAS (STEA) 

No que se refere à área das Taxas, Expediente e Água, apresentamos os valores arrecadados nas 

diversas áreas de atuação. 

Durante o período de 1 de novembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017 foram emitidas diversas 

guias de receita cobradas pela STEA, conforme gráfico seguinte: 

 

Total de valores cobrados entre o dia 1 de novembro de 2016 e 31 de janeiro de 2017 
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Guias emitidas entre o dia 1 de novembro de 2016 e 31 de janeiro de 2017 

 

No que se refere à área de Expediente, no período correspondente entre o período de o dia 1 de 

novembro de 2016 e 31 de janeiro de 2017, apresenta os movimentos abaixo indicados de 

documentos, sendo os gráficos seguintes de distribuição de documentos por órgãos destinatários, 

bem como da correspondência enviada para o exterior. 

 

Distribuição de um total de 6017 documentos por órgãos destinatários 

01 de novembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017 
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SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO 

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

SETEMBRO, NA REDAÇÃO ATUAL 

Execução Orçamental1 – Ano de 2017 

1. Execução Orçamental  

A execução orçamental fornece informação acerca das taxas de execução dos documentos 

previsionais: Taxa de Execução do Orçamento da Receita/ Taxa de Execução do Orçamento da 

Despesa; Taxa de Execução do Plano Plurianual de Investimentos; Taxa de Execução das Atividades 

Mais Relevantes). 

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

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

Despesa 

A taxa de execução global do Orçamento da Despesa é de 5,43% sendo que a da despesa corrente 

atinge uma execução de 6,42% e a despesa de capital cifra-se em 2,36%. 

Despesa Prevista Executada Taxa de Execução % 

Despesa Corrente 9.863.683,00 € 633.082,37 € 6,42 

Despesa Capital 3.193.532,00 € 75.497,82 € 2,36 

Despesa Global 13.057.215,00 € 708.580,19 € 5,43 

 

Análise Estrutural da Despesa 

 

Orçamento Execução Taxa Execução 

Despesas Com Pessoal 3.898.236,00 275.649,19 7,07 

Aquisição Bens e Serviços 5.253.635,00 327.522,53 6,23 

Juros e Outros Encargos 69.000,00 9.393,06 13,61 

Transferências Correntes 563.412,00 18.291,94 3,25 

Outras Despesas Correntes 79.400,00 2.225,65 2,8 

Despesas Correntes 9.863.683,00 633.082,37 6,42 

Aquisição Bens de Capital 2.564.720,00 65.497,82 2,55 

Transferências de Capital 312.866,00 10.000,00 3,2 

Activos Financeiros 70.946,00 0,00 0 

Passivos Financeiros 200.000,00 0,00 0 

Outras Despesas Capital 45.000,00 0,00 0 

Despesas de Capital 3.193.532,00 75.497,82 2,36 

Total Geral 13.057.215,00 708.580,19 5,43 

 
                                                 
1  A informação foi elaborada de acordo com os registos contabilísticos e reflete a execução orçamental a 31-01-2017 
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Receita 

A taxa de execução global do Orçamento da Receita é de 5,68% sendo a taxa de execução da 

receita corrente 5,54% e capital 6,52%. 

Receita Prevista Executada Taxa de Execução % 

Receita Corrente 11.282.030,00 625.507,22 5,54 

Receita Capital 1.773.985,00 115.584,00 6,52 

Outras Receitas 1.200,00 21,63 1,80 

Receita Global 13.057.215,00 741.112,85 5,68 
 

 
 

Análise Estrutural da Receita 

 
Orçamento Execução Taxa Execução 

Impostos Diretos 2.880.000,00 123.937,00 4,3 
Impostos Indiretos  350.500,00 21.282,15 6,07 
Taxas, Multas e Outras Penalidades 728.200,00 78.742,57 10,81 
Rendimentos de Propriedade 26.200,00 2.279,35 8,7 
Transferências Correntes 5.062.130,00 333.173,53 6,58 
Venda de Bens e Serviços Correntes 2.160.000,00 66.092,62 3,06 
Outras Receitas Correntes 75.000,00 0,00 0 
Receitas Correntes 11.282.030,00 625.507,22 5,54 
Venda de Bens Investimento 338.842,00 83.380,00 24,61 
Transferências de Capital 1.435.143,00 32.204,00 2,24 
Receitas Capital 1.773.985,00 115.584,00 6,52 
Outras Receitas  1.200,00 21,63 1,8 
Saldo Orçamental 0,00 0,00 0,00 
Total Geral 13.057.215,00 741.112,85 5,68 
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Execução do PPI e AMR 

A taxa de execução do PPI cifra-se em 2,6 %, conforme quadro, e apenas reflete o montante pago no 

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

e não pago e ascende a 550.723,74 €, sendo que 228.505,29 € corresponde a faturas referentes 

ao acordo judicial da Construções Júlio Lopes, S.A.. 

 

Execução Anual do PPI 

 
  

Orçado Execução 
Taxa Execução 

Anual 
Dívida 

1.Funções Gerais 
111 Administração Geral 46.000,00€ 293,80€ 0,6% 23.680,12 € 

121 Proteção Civil 35.800,00€ 0,00€ 0,0% 0,00 € 

2.Funções Sociais 

211 Ensino Não Superior 22.000,00€ 270,00€ 1,2% 7.286,15 € 

232 Ação Social 2.500,00€ 0,00€ 0,0% 0,00 € 

242 Ordenamento Território 1.610.400,00€ 46.208,25€ 2,9% 337.395,63 € 

243 Saneamento e Salubridade 219.000,00€ 0,00€ 0,0% 70.466,49 € 

244 Abastecimento de Água 86.520,00€ 1.498,14€ 1,7% 2.346,83 € 

245 Resíduos Sólidos 18.000,00€ 1.660,50€ 9,2% 5.565,75 € 

246 Proteção Meio Ambiente 99.700,00€ 0,00€ 0,0% 0,00 € 

251 Cultura 11.500,00€ 0,00€ 0,0% 2.076,36 € 

252 Desporto, recreio e lazer 68.500,00€ 1.097,40€ 1,6% 50.105,46 € 

3.Funções Económicas 

320 Indústria e Energia 299.100,00€ 11.926,40€ 4,0% 49.283,78 € 

330 Transportes e comunicações 29.000,00€ 2.543,33€ 8,8% 2.517,17 € 

341 Mercados e Feiras 2.200,00€ 0,00€ 0,0% 0,00 € 

342 Turismo 14.500,00€ 0,00€ 0,0% 0,00 € 

 

TOTAL 2.564.720,00€ 65.497,82€ 2,6% 550.723,74 € 

 

A taxa de execução das Atividades Mais Relevantes é de 3,84%, e corresponde a um valor pago de 

124.604,92 €. 
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Execução Anual das Atividades Mais Relevantes 

  
Orçado Execução 

Taxa 

Execução 

Anual 

Dívida 

 
111 Administração Geral 350,00 € 0,00 € 0,00% 24,60 

 

121 Proteção Civil 105.980,00 € 248,14 € 0,23% 845,44 

2.Funções Sociais 

211 Ensino Não Superior 387.200,00 € 6.697,50 € 1,73% 75.374,73 

220 Saúde 5.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 

232 Ação Social 110.000,00 € 420,00 € 0,38% 440,00 

242 Ordenamento do Território 63.875,00 € 113,28 € 0,18% 6.095,27 

243 Saneamento e Salubridade 602.800,00 € 43.410,77 € 7,20% 174.642,64 

244 Abastecimento de água 137.760,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 

245 Resíduos Sólidos 505.000,00 € 62.536,76 € 12,38% 140.438,04 

246 Proteção Meio Ambiente  23.400,00 € 0,00 € 0,00% 881,40 

251 Cultura 113.400,00 € 1.178,47 € 1,04% 2.344,00 

252 Desporto, recreio e lazer 131.000,00 € 10.000,00 € 7,63% 0,00 

3.Funções 

Económicas 

320 Indústria e Energia 509.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 

341 Mercados e Feiras 400,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 

342 Turismo 8.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 

4.Outras Funções 

410 Operações Dívida Pública 207.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 

420 Transferências entre 

administrações 
261.198,00 € 0,00 € 0,00% 21.332,30 

430 Diversas Não Especificadas 70.946,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 

  

3.242.309,00€ 124.604,92€ 3,84% 422.418,42 

 

 

 

2. Resumo Diário de Tesouraria  

Á data de 31 de Janeiro de 2017, a tesouraria apresenta um total de disponibilidades de 

464.211,82 € sendo 108.490,12€ referente a operações orçamentais e 355.721,70 € de 

operações de tesouraria. 

 

3. Conceito de Dívida Total de Operações Orçamentais 

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

do balanço no período “n” (dívidas a terceiro de médio e longo prazo + dívidas a terceiros de curto 

prazo, que constituem o total da dívida do município no período (“n”), menos as dívidas resultantes 

de operações não orçamentais no final do período “n” (que incluem, para além das cauções em 

posse do município, os valores que estejam em dívida no final de cada período de operações de 

tesouraria – cobranças efetuadas pelas autarquias locais com obrigatoriedade de entrega a 

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

Participadas  

Dívida Longo Prazo (empréstimos de longo prazo), a 31-01-2017, cifra-se em 770.936,08€, 

repartido por: 

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

Montante em dívida 445.501,92€; 

• Empréstimo contratado em 2002 no valor de 4.489.200€ destinado a Investimento – Só 

Creditado em conta 997.600€; Valor em dívida – 127.994,16€ 

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

Dívidas do Estado: 

o Estado – Valor de 394.880€ - Totalmente Utilizado – Montante em dívida – 

197.440€; 

 

Evolução da Dívida de Longo Prazo 

 

31-10-2015 

 

31-12-2015 

 

31-01-2016 

 

31-03-2016 

 

31-05-2016 

 

31-08-2016 

 

31-10-2016 

 

31-01-2017 

 

1.019.830.50 

 

969.676,32 

 

969.676,32 

 

920.584,02 

 

909.917,84 

 

870.429,84 

 

821.090,26 

 

770.936,08 

 

Evolução da Dívida de Curto Prazo (Dívida Corrente de Operações Orçamentais):  
 31-05-2016 31-08-2016 31-10-2016 31-12-2016 31-01-2017 

01 – Despesas Com pessoal 1.287,34 € 0,00€ 7.767,90€ 54.606,64 € 44.260,99 € 

02 – Aquisição de Bens e 

Serviços 
660.403,39 € 781.764,82 € 861.227,19€ 959.444,12 € 862.668,96 € 

03 – Juros e Outros Encargos 44.383,04 € 43.542,63 € 43.542,63 € 58.321,24 € 48.928,18 € 

04 – Transferências Correntes 11.461,03 € 11.557,92 € 13.709,60 € 1.067,22 € 1.507,22 € 

06 – Outras Despesas 

Correntes 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

07 – Aquisição de Bens de 

Capital 
606.633,59 € 483.104,88 € 413.997,60 € 573.565,82 € 550.723,74 € 

08 – Transferências de Capital 0,00 € 0,00 0,00 13.039,85 € 21.332,30 € 

Total 1.324.168,39€ 1.319.970,25€ 1.340.244,92€ 1.660.044,89€ 1.529.421,39€ 

 

 31-12-2015 31-05-2016 31-08-2016 31-12-2016 31-01-2017 

Dívida Orçamental CP 1.697.231,20 € 1.319.970,25 € 1.340.244,92 € 1.660.044,89 € 1.529.431,39 € 

Dívida Orçamental LP 969.676,32 € 870.429,84 € 821.090,26 € 770.936,08 € 770.936,08 € 

Total Dívida 

Orçamental 

2.666.907,52 € 

 
2.190.400,09€ 2.161.335,18 € 2.430.980,97 € 2.300.367,47 € 

 



 

Página | 32 

 
 

4. Compromissos por Pagar 

Para efeitos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação atual, consideram-se 

“Compromissos” as obrigações de efetuar pagamentos a terceiros em contrapartida do 

fornecimento de bens e serviços ou da satisfação de outras condições. Os compromissos 

consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal pela entidade, como sejam a 

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

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

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

eletricidade ou pagamentos de prestações diversas. 

 

31-12-2015 

 

31-08-2016 

 

31-10-2016 

 

31-12-2016 

 

31-01-2017 

Compromissos por 

pagar 

1.994.028,4

2 

 

2.916.226,7

1 

 

2.779.138,3

5 

 

2.685.995,9

2 

 

4.354.257,1

5 

 

5. Pagamentos em Atraso 

De acordo com a Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprovou as regras aplicáveis à assunção 

de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, “Pagamentos em atraso” 

são as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriores à data de 

vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes. 

 

Assim, a situação de pagamentos em atraso apresenta-se na tabela a seguir desenhada: 

 

31-03-2016 31-05-2016 31-08-2016 31-10-2016 31-12- 2016 31-01-2017 

69.047,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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APROVISIONAMENTO 

 

Tipo de Procedimento 
Nr. de Processos 

Total 
Proc. Concluídos Proc. em curso 

Ajuste Direto, Regime Simplificado 75 0 75 

Ajuste Direto, Regime Geral 1 0 1 

Concurso Público 0 0 0 

Acordo Quadro 0 0 0 
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

 

• Empreitada de Demolição de edifício e execução de muro de vedação com vista à 

retificação do perfil na Rua Corgo da Moita – Cabeço de Mira 

• Empreitada de execução de reparação de conduta de saneamento em Casal S. Tomé 

• Empreitada de Execução de revestimento de caixas de visita do coletor de saneamento do 

Casal S. Tomé 

• Empreitada de Execução de Saneamento na Rua dos Forninhos, em Mira 

• Contratos eventuais de fornecimento de energia elétrica com a EDP para eventos a realizar 

pelo Município ou por Associações e Comissões de Festas do Concelho; 

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

• Disponibilização de dados e documentos para execução ou aprovação de financiamentos / 

candidaturas; 

• Informações e propostas para reunião de câmara; 

• Preparação de peças processuais para abertura de concursos; 

• Atendimento a munícipes; 

• Receção, tratamento e arquivo do expediente dirigido à divisão; 

Desenho:   

• Layouts para habitação social em Carromeu; 

• Impressão e organização de um processo completo do Club Náutico da Praia de Mira; 

• Impressão e organização do projeto de Habitação social para a Videira Norte (3 versões: T3, 

T3 canto e T4);  

• Obtenção de áreas relativa as edificações da escola Básica de Mira para preenchimento de 

inquérito para a DGESTE; 

• Execução de uma planta do terreno sem a implantação de edifício da Piscina Municipal 

para retificação de área; 

• Planta com os trabalhos realizados no polo educativo da escola da Praia de Mira com 

medições dos mesmos; 

• Plotagem de diversos processos; 

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

orçamentos e pedidos de reparações necessários para as escolas existentes no concelho;  

• Alteração ao projeto de requalificação do largo do Seixo; 
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• Elaboração de projeto de casa gandaresa; 

• Elaboração 3D casa gandaresa; 

• Medições Passeios Leitões sul (no local); 

• Elaboração de desenho e montagem de sinalização vertical com vista à alteração da 

circulação rodoviária na passagem de ano; 

• Projeto de ligação da Rua do Cemitério à Rua dos Bombeiros; 

 

Engenharia:   

• Conclusão do projeto de execução Requalificação Largo de Portomar – alterações 

impostas pela Infraestruturas de Portugal.  

• Projeto de execução Zona Industrial Montalvo - 2ª Fase – traçado da via e 

infraestruturas; 

• Projeto de execução da Requalificação do Largo do Seixo – traçado da rede de recolha 

de águas pluviais, mapa de medições e orçamentação. 

• Acompanhamento da empreitada dos Passeios de Portomar; 

• Acompanhamento da empreitada Zona Industrial Montalvo -1ª Fase; 

• Alteração e conclusão do projeto do Largo da Igreja dos Carapelhos – peças desenhas, 

mapa de quantidades e orçamentação. 

• Otimização das folhas de cálculo da rede de águas residuais e pluviais. 

• Vistorias de habitações da ação social; 

• Vistorias de habitações com necessidade de obras de conservação ou demolição. 

 

Fiscalização: 

• Passeios Portomar 

• Prolongamento Saneamento Rua Nova do Salão 

• Infraestruturas da Zona industrial do  Montalvo 

• Regeneração da Vala da Corga 

• Requalificação da Rua Nova do Salão e Rua Francisco Tavares - Saneamento e 

Pavimentação 

• Requalificação Rua Moliceiros 
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Águas e saneamento:  

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

consumo humano, incluindo a manutenção, entre outros, dos grupos eletrobomba das 

captações da Lagoa e da Praia de Mira 

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

com entidades externas no âmbito da monitorização e controlo da qualidade da água 

• Colocação de contadores novos 

• Continuação da operação de substituição generalizada de contadores de água avariados 

por todo o concelho 

• Garantir a desinfeção das redes de abastecimento 

• Reparação e substituição de condutas diversas, decorrentes de roturas e fugas 

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

• Manutenção das estações elevatórias de águas residuais 

• Desobstrução de coletores com meios próprios do Município 

• Vazamento de fossas na área do Concelho 

• Continuação da operação de verificação, controle e selagem generalizada de contadores de 

água em todo o município 

• Iluminação de Natal (montagem e desmontagem) 

• Infraestruturas para a realização da passagem de ano: Água, luz e saneamento (montagem 

e desmontagem) 

• Reparação de iluminação pública na Rua António José de Almeida e Av. Infante D. Pedro 

• Reparação da iluminação da estátua “Mãe Gandareza”, no Cruzeiro, no Moliceiro, e Largo 

da Igreja Velha, na localidade do Seixo 

Pedreiros:  

• Continuação do serviço de caixas na Lagoa 

• Colocação de rede na escola dos Leitões 

• Fazer caixas para águas pluviais em Portomar 

• Fazer caixas para holofotes das rotundas de  Mira e Leitões 

• Transporte de alcatifas e cadeiras do colégio de Calvão para pavilhão de Mira 

• Chumbar suportes para tubos antiga Cooperativa 

• Retirar alcatifas e cadeiras do pavilhão e levar a Calvão 

• Colocar sinais de trânsito (saída camiões) na Corujeira 
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• Colocar sinais de trânsito rua estreita na Lagoa 

• Colocar sinais de trânsito e espelho no Bairro Novo e EN 109 Mira 

• Colocar espelho no cruzamento de Carromeu e reparar sinais de trânsito 

• Levantar tampas de saneamento Casal S. Tomé 

• Montagem de palco para festas do Casal S. Tomé 

• Colocar tubo para pluviais na localidade de Cabeço 

• Desmontar palco Casal S. Tomé  

• Ir a Vagos e Ílhavo buscar grades para passagem de ano 

• Desmontagem de sinais e outros da passagem de ano 

• Colocação de tubos, caixas e grelhas de águas pluviais em Portomar, frente à funerária 

• Colocação de lancil para passeio em Portomar frente à funerária 

• Desmontar pórtico, levar grades Vagos e Ílhavo B.T.T. Mira 

• Fazer viga para portão da escola dos Leitões 

• Reparar pavê, frente centro de saúde Praia 

• Retirar estrado do lago passagem ano Praia 

• Retirar mobiliário do edifício do Casal, junto ao campo de futebol 

• Reparar tubo de águas pluviais no Cantito Leitões 

• Fazer caixas e grelhas para águas pluviais em Carromeu 

• Reparar rasgos nas paredes para contadores serviço de águas em vários locais do Concelho 

• Terminar muro da escola dos Leitões 

• Ir à Pescanova carregar toldos para canil da Praia   

• Colocar tubos e caixas para água pluvial na  Travessa do X em Portomar 

• Mudar pastas de arquivo da Câmara 

• Levar arquivo morto para reciclagem em Aveiro 

• Fazer caixas para saneamento de Portomar  

• Montar tendas do Seixo e Mira para Festival de Sopas da Praia de Mira 

• Montagem de estrado no lago para festas da Praia 

• Colocar negativos para arcadas de Natal 

• Desmontar tendas do festival das  sopas da Praia 

• Colocar mastros para Natal  

• Fazer caixas e grelhas para pluviais R. Loureiros na Lagoa 

• Carregar grades para Corta Mato e posteriormente retirá-las 

 

Calceteiros e asfalto:  

Calceteiros: 

• Reparar calçada largo de festas Casal S. Tomé 

• Reparar passeio de calçada Rua do Salão em Mira 
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• Fazer passeio em pavê frente funerária em Portomar 

• Reparar rasgo de calçada feito pelas aguas em Mira 

• Reparar passeio de calçada leitões frente escolas 

• Varias pequenas reparações pelo concelho 

• Reparar passeio de calçada largo do Casal 

• Reparar largo de calçada em Carromeu frente à sede 

• Fazer passeio de calçada Lagoa frente ETAR  

• Reparar calçada Ermida frente escola 

• Fazer rampa para cadeiras rodas na entrada da capela Portomar 

• Reparar passeios em pavê largo feira Portomar 

• Reparar passeios de calçada Mira frente casa povo e loja Teixeiras 

• Pequenas reparações em Mira e Praia 

 

Asfalto: 

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

serviços e alguns transportes 

Carpintaria:   

• Continuação da montagem dos estrados do lago da barrinha na Praia de Mira 

• Colocar molas nas portas do edifício da Câmara 

• Montar estantes no edifício do tribunal 

• Desmontar estantes no edifício da incubadora 

• Desmontar e montar fechaduras no edifício da incubadora 

• Serviço de tratorista com a cisterna para Portomar 

• Arrancar estrado do bar de Praia 

• Retirar estrutura de arcadas natal 

• Mudar palheiro para estádio Municipal 

• Montar e desmontar pórtico e carregar grades para B.T.T. 

• Desmontar bar de Praia (Micas) 

• Carregar barco do parque de campismo 

• Fazer quadro para escola da Praia 

• Desmontar estrado do lago da passagem de ano da Praia de Mira 

• Reparar fechadura dos W.C da incubadora 

• Serviço de motorista a tapar buracos com massa asfáltica pelo concelho 

• Desmontar estantes no tribunal  

• Reparar corrimão e passadiços da barrinha na Praia de Mira 

• Reparar rodapé e buraco no soalho do edifício da Câmara Municipal de Mira 

• Montar tendas para Festival das sopas na Praia de Mira 
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• Montar estrutura do lago da barrinha na Praia de Mira  

• Carregar canas e entulho da escola dos Leitões 

• Desmontar tendas do festival das sopas na Praia de Mira 

• Desmontar estrutura das arcadas Natal 

 

Serralharia:   

• Fazer negativos e mastros para arcadas de Natal 

• Reparar portão captações da Lagoa 

• Fazer estantes para guardar mastros na antiga cooperativa 

• Fazer telheiro para filtro na incubadora 

• Reparar portão da antiga cooperativa 

• Fazer caixa de rede para carro jardinagem 

• Fazer mastros de suporte para sinais de estacionamento passagem de ano 

• Afiar laminas para máquinas de corte relva 

• Apoio em algumas reparações na oficina de mecânica 

• Reparar taipas da carrinha das obras 

• Fazer sapata para sinal de transito “aproximação de semáforos” 

• Fazer portas para caixa elétrica serviço de aguas 

• Varias reparações e outros pequenos serviços 

 

Armazém: 

• Entrada e saída de materiais: tubos corrugados, tampas para pluviais, grelhas de ferro 

fundido, cimento, discos corte ferro, silicone, óculos de proteção para serralharia e obras; 

• Distribuição de ferramentas diversas 

• Conferir Faturas 

• Montagem de Sinais de transito 

Recuperação de sinais de transito 
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DIVISÃO EDUCAÇÃO CULTURA, E DESPORTO 
 

No período em apreço, a Divisão Educação Cultura e Desporto empenhou-se em manter as 

regulares atividades de abertura ao público dos diversos equipamentos culturais e desportivos do 

município, assim como todo o apoio contínuo aos sectores da animação cultural, educação, ação 

social, emprego, formação profissional, associativismo e turismo, entre outros. 

De referenciar como atividades relevantes a festa de Passagem de Ano, com toda a envolvência e 

divulgação mediática de um grande evento a nível nacional e a abertura do projeto Universidade 

Sénior do Município de Mira. 

 

 

1. ÂMBITO DA EDUCAÇÂO E AÇÃO SOCIAL 

 

1.1. Educação 

             Educação e Ensino 

 

• Articulação, com as responsáveis da empresa EUREST em Mira, de questões relacionadas 

com o normal funcionamento do serviço de refeições escolares. 

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

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

Refeições Escolares, no âmbito da falta de pagamento de mensalidades. 

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

Bibliotecas de Mira. 

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

entre o Município de Mira e as Juntas de Freguesia no âmbito da delegação de 

competências, ao nível dos estabelecimentos de ensino, das necessidades de intervenção 

àquele nível. 

• Articulação de diversas questões no âmbito do normal funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino do concelho. 

•  Articulação e organização da Festa de Natal das Crianças, destinada a todas as crianças 

inseridas nos estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e dos 1.º e 2.º Ciclos do 

Ensino Básico do Agrupamento de Escolas Mira, realizada no dia 9 de dezembro, no 

Pavilhão Municipal de Desportos, em Mira, com o espetáculo “As Canções da Maria”. 

• Planificação, preparação, desenvolvimento e acompanhamento de atividades com as 

crianças do 1.º ciclo do ensino básico, no âmbito do serviço de Componente de Apoio à 

Família, durante a interrupção de Natal. 
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• Articulação do processo de contratação de professores de expressão musical e atividade 

física, para prestação do serviço de Atividades de Enriquecimento Curricular nos Jardins-de-

Infância do Agrupamento de Escolas de Mira. 

• Divulgação, e implementação e coordenação do projeto Universidade Sénior do Municipio 

de Mira, integrado na RUTIS Associação Rede de Universidades da terceira Idade, iniciado a 

16 de Janeiro de 2017, com a oferta de 12 disciplinas, destinada a maiores de 50 anos e a 

funcionar nas instalações do Mira Center e outros equipamentos do Município, contando, 

até ao momento, com um total estimado de 150 alunos, 10 professores voluntários e 2 

professores colaboradores do município. 

• Articulação e organização do Desfile de Carnaval destinado a todas as crianças e idosos 

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

Ensino Básico e 3.ºciclo e Secundário, do Agrupamento de Escolas Mira e IPSS´s do 

concelho, a realizar no dia 24 de fevereiro, no centro da vila de Mira, subordinado ao tema 

“100 anos do Edifício dos Paços do Concelho – 100 anos de história”. 

 

 

1.2. Ação Social 

1.2.1. Serviço de Ação Social 

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

realizados no período em apreço, durante o mês de Novembro e Dezembro de 2016 a Janeiro de 

2017.  

 

Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes: 

• 4 Atendimentos a munícipes com encaminhamento para apoio através do protocolo 

“Visão para todos”. 

• 3 Visitas domiciliárias para avaliação de casos sociais. 

• 1 Atendimento com encaminhamento para Cantina Social e apoio alimentar pela Cruz 

Vermelha. 

• 2 Atendimentos para encaminhamento de situação social de risco: “Sem abrigo”. 

• 1 Atendimento para esclarecimento acerca dos critérios de apoio no âmbito do RAESD, 

com elaboração de requerimento a solicitar apoio económico para habitação. 

• 2 Atendimento com apoio em instrução de processo para requerimento de 

Complemento Solidário para Idosos. 

• 1 Atendimento para resolução de problema relacionado com abono de família. 

Outras atividades: 
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• Colaboração com a Segurança Social no sentido de elaborar base de dados com potenciais 

beneficiários do FEAC 2017 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

• 1 Atendimento no âmbito de pedido de apoio para obras de requalificação de habitação. 

• 2 Visitas domiciliárias a habitações, com comissão de análise, relativa a pedido para 

requalificar a mesma.  

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

• 3 Atendimentos com encaminhamento para apoio alimentar de emergência através do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. 

• 1 Atendimento no âmbito de processo de apoio económico para tratamento dentário. 

• 2 Atendimentos para entrega de documentos, para instrução de pedido de apoio 

económico. 

• 2 Atendimento com requerimento para apoio económico no âmbito do Regulamento de 

Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

Rendimento Social Inserção  

• 2 Atendimentos para renovação de acordos de RSI. 

• 3 Atendimento para efetuar requerimento da prestação de RSI, apoio no preenchimento do 

formulário com documentos para instrução do processo. 

• 2 Atendimento para assinatura de novo acordo de RSI. 

• 1 Reunião de Núcleo Local de Inserção. 

Total de atendimentos/acompanhamento/visitas domiciliárias: 33 

Rede Social 

 

• Reunião de Núcleo Executivo: elaboração de alteração ao Plano de atividades do CLDS Mira 

3G 

• Reunião de Plenário do CLAS: aprovação das alterações ao Plano de Atividades do CLDS 

Mira 3G  

 

 

 

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

• Atividade processual:  

• 5 novos processos abertos no âmbito de sinalizações recebidas.  

• 1 Processo reaberto. 

• 2 Processos arquivados por não se justificar o acompanhamento por parte da CPCJ. 
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Atendimentos e visitas domiciliárias: 

• 38 Atendimentos realizados no âmbito do acompanhamento de processos; 

• 6 Visitas domiciliárias para avaliação das situações familiares em acompanhamento; 

Outras atividades: 

• Reunião da Comissão Alargada, “Tecer a Prevenção” no posto da GNR Praia de Mira, com a 

presença da Dr.ª Fátima Duarte interlocutora da Comissão Nacional de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco. 

• Participação no Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas de Mira, como 

representante de serviço relevante na comunidade. 

 

1.3. Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 

 

• Receção de 46 inscrições de novos utentes que procuram oportunidades de 

emprego/formação. 

• Realização de 2 sessões de esclarecimento acerca das medidas de apoio ao emprego, que 

decorreram no passado dia 18 de Novembro de 2016. Compareceram 56 pessoas. 

• Realização de duas sessões de esclarecimento acerca das medidas de apoio ao emprego, 

que decorreram no passado dia 19 de Dezembro de 2016. Compareceram 51 pessoas. 

• Realização de sessão de esclarecimento e posterior encaminhamento dos interessados para 

a medida contrato emprego – inserção, que decorreram no passado dia 18 de Janeiro de 2017. 

Compareceram 17 pessoas. 

• Realização de 2 sessões, no passado dia 19 de janeiro de 2017, que tinham como objetivo a 

divulgação de ofertas de emprego registadas pelo IEFP, bem como de formação, ministrada por 

entidades externas. Compareceram 59 pessoas. 

• Envio de candidaturas espontâneas a emprego a empresas externas.  

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

Atendimento ao público – Estágio – emprego  Total encaminhados: 01 

Montador de equipamentos elétricos  Total encaminhados: 02 

Outros trabalhadores não qualificados da indústria transformadora  Total encaminhados: 01  

Auxiliar administrativo  Total encaminhados: 01 

Serralheiro civil   Total encaminhados: 01 

Trabalhador de limpeza  Total encaminhados: 01 

Pedreiro   Total encaminhados: 01 

Engenheiro Químico  Total encaminhados: 01 

Marceneiro  Total encaminhados: 02 
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Carpinteiro de limpos  Total encaminhados: 01 

Ajudante de cozinha  Total encaminhados: 01 

Carpinteiro de limpos e de tosco – Estágio – emprego   

Total encaminhados: 01    Total colocados: 01 

 

• Apoio aos utentes na elaboração de Currícula Vitae. 

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

IEFP. 

• Submissão de uma candidatura a CEI e quatro a CEI+, da responsabilidade do Município de 

Mira  

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

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

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

Mira. 

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

apoio ao emprego, promovidas pelo IEFP. 

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

justificações de falta, comunicação ao Centro de Emprego de integração do utente no mercado 

de trabalho ou em formação, entre outros). 

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

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

• Submissão de quatro candidaturas a estágio-emprego inerentes a entidades externas.   

 

2. CULTURA E JUVENTUDE 

 

2.1.  Animação Cultural 

• Apoio logístico à realização do Magusto/Convivio de Idosos, realizado no Salão da Junta de 

Freguesia dos Carapelhos, que contou com a participação dos idosos de todas as IPSS´s do 

Municipio e que teve como animação a Música do sr. Arnaldo Gadelho e sua neta Mariana; 

• Apoio logístico à preparação da festa de Natal de Mira 2017, realizada na manhã do dia 9 

de dezembro, no Pavilhão Municipal de Mira tendo como principais destinatários as IPSS’S 

(Instituição Particular de Solidariedade Social) e escolas concelhias; 

• Apoio logístico ao 3º Encontro Nacional de Caretos, realizado na Lagoa de Mira, nos dias 26 

e 27 de Novembro; 

• Preparação e apoio logístico, no âmbito da realização das comemorações do Réveillon 

2016/2017 RFM, na Praia de Mira, de 31 de dezembro de 2016 a 1 de janeiro de 2017; 
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• Organização e apoio logístico à realização dos Desfiles de Carnaval, na Vila de Mira a 19 e 

24 de fevereiro e na Vila da Praia de Mira a 26 e 28 de fevereiro, iniciativa que contou com 

a participação de diversos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, das 

instituições de solidariedade social do concelho e de diversas coletividades culturais e 

desportivas. 

 

2.2. Museu do Território da Gândara 

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

aos fins de semana e feriados, o museu teve, no período em apreço, um total de 83 visitantes. 

• A referenciar a procura de conteúdos específicos ligados à região, por professores a 

lecionar em escolas próximas.  

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

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

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

interrupção letiva do Natal. 

• Planificação de ciclos de “Tributos a figuras notáveis nos últimos 100 anos” a realizar 

trimestralmente, durante o ano de 2017, no Museu do Território da Gândara versando o 

tema “100 anos do novo edifício Paços do Concelho de Mira…100 anos de História”. 

 

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

A funcionar na Praia de Mira, de Segunda a Domingo, no horário das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 

17:00, teve, no período em apreço os seguintes visitantes: 

• Em novembro o MEPT recebeu 139 visitantes  

• Em dezembro o MEPT recebeu 204 visitantes 

• Em janeiro o MEPT recebeu 141 visitantes 

 

Relativamente ao período homólogo de anos anteriores elaborámos a tabela abaixo, para uma 

melhor compreensão: 

 

Período 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

novembro 246 346 99 186 139  

dezembro 287 368 420 229 204  

janeiro 242 137 172 192 60 141 
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Atendimentos 

No mês de novembro efetuaram-se 13 atendimentos dos quais: 

•   de 7 nacionalidade portuguesa 

•   de 6 outras nacionalidades 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

No mês de dezembro efetuaram-se 16 atendimentos dos quais: 

• de 8 nacionalidade portuguesa 

• de 8 outras nacionalidades 

 

No mês de janeiro efetuaram-se 4 atendimentos dos quais: 

• de 1 nacionalidade portuguesa 

• de 3 outras nacionalidades 

 

Atividades / Exposições 

•  Preparação, montagem e divulgação da Exposição de Fotografia “Sou como Tu” de Vânia 

Boto, Presépio e Exposição de produtos de artesanato e bijutaria e recolha de donativos da 

autoria de Associação Amigos dos Animais de Mira e cujo as receitas reverteram a favor da 

mesma. 

. 

Outros Assuntos: 

• Reunião na sede da CCDRC no âmbito da Linha de Apoio ao Turismo Acessível; 

• Vários encontros no âmbito da Candidatura à Linha de apoio ao Turismo Acessível; 

• Contactos com a restauração e alojamento local para reunião com a ordem de trabalhos: 

balanço da Passagem do ano RFM, preparação do Carnaval e época Balnear; 

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

• Manutenção e elaboração de material promocional para percursos pedestres; 

• Colaboração com o Gabinete de Comunicação/Design na divulgação das atividades do 

MEPT e alterações em material promocional. 

 

2.4. – BIBLIOTECA MUNICIPAL 

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

• Inscrição de 10 novos utentes/leitores na Biblioteca  

  - Novembro (16 a 30) – 2 

  - Dezembro – 3 

  - Janeiro - 4 

  - Fevereiro (1 a 10) - 1 

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

total de 158 formalizações de requisição de empréstimo, distribuídos do seguinte modo: 
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  - Novembro (16 a 30) – 28 

  - Dezembro – 57 

  - Janeiro - 53 

  - Fevereiro (1 a 10) - 20 

      

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

elaboração de atividades, com especial ênfase, para: 

 - Reuniões do Grupo Concelhio da Rede; 

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

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

• Reuniões de trabalho com a DECD para organização da comemoração dos 100 anos dos 

Paços do Concelho. 

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

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

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

• “Arte de cota”, - Exposição de alguns trabalhos de croché realizados na rúbrica semanal 

“Chá das Cotas”, patente de 16 de dezembro de 2016 a 15 de janeiro de 2017. 

• “Àrvores de Natal da EB Mira” - Exposição de cerca de 70 árvores de Natal feitas de 

material reciclado, realizadas pelos alunos da EB Mira, patente de 15 de dezembro de 

2016 a 8 de janeiro de 2017. 

• Cerimónia de abertura da árvore de Natal 2016. 

• Preparação e apresentação de Exposições Bibliográficas temáticas, realizadas na Biblioteca 

Municipal: 

- Novembro, 11 a 29 de novembro – “S. Martinho”, exposição bibliográfica sobre a 

temática, “S. Martinho”. 

 - Dezembro, 1 a 10 – “Restauração da Independência”, exposição bibliográfica sobre a 

temática, “1 de Dezembro”. 

 - Dezembro, 12 a 6 de janeiro – “Natal”, exposição bibliográfica sobre a temática, 

“Porque é Natal”. 

- Janeiro, 8-31  – “Renascer”, Inserida na comemoração do Ano Novo 

- Fevereiro, 4-18  – “É amor, é amor…”, inserida na comemoração do dia dos Namorados 
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3 . ÂMBITO DESPORTO 

 

3.1. Complexo Desportivo Municipal 

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

Pavilhão de Desportos, a Piscina e o Estádio, no âmbito do desporto, coordenou-se todo o seu 

funcionamento, atividades e ocupação por Associações/Entidades/Particulares. 

 

3.1.1. Pavilhão Municipal de Desportos de Mira 

Atividades praticadas nos meses de novembro, dezembro e janeiro: 

• Aulas de Educação Física e Desporto Escolar, pela Escola Sec/3 Dr.ª Maria Cândida de 

Mira, no horário útil das 8h30 às 18h00, conforme protocolo; 

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

• Atletismo, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha; 

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

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

Carapelhos; 

• Treinos de basquete pela CBM. 

 

3.1.2. Piscina Municipal de Mira 

Utilizadores nos meses de setembro e novembro, nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 

2016 e 2017: 

 

novembro 

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

2016 

1580 581 ---- 442 6 2.609 

2015 

1.576 652 156 258 47 2.689 

2014 

1.327 401 ---- 379 3 2.110 

2013 

752 207 0 101 9 1.069 

2012 

1.466 612 69 562 ---- 2.709 

2011 

1.793 630 ---- 221 720 3.364 
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dezembro 

Utt IX Esc. 

Ntç 

Utt 

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

2016 

872 399 219 ---- 58 1.548 

2015 

1.052 491 ---- 100 74 1.717 

2014 

865 330 ---- 238 182 1.615 

2013 

877  ---- 213 48 1.517 

2012 

818 347 23 266 52 1.506 

2011 

1116 472 50 178 86 1.902 

 

 

janeiro 

Utt IX Esc. 

Ntç 

Utt 

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

2017 

1798 642 ---- 547 44 3.036 

2016 

1446 1971 32 431 82 3.962 

2015 

1484 442 51 435 11 2.423 

2014 

1.376 424 0 456 93 2.349 

2013 

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

2012 

1.826 571 89 687 25 3.198 

2011 

1.802 887 155 603 -------- 3.447 
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4.1.3. Estádio Municipal de Mira 

Atividades praticadas nos meses de novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017: 

• Treinos de futebol organizados pela Associação Desportiva Ala-Arriba, pelo Touring 

Clube Praia de Mira, pela Associação Cultural e Recreativa de Seixo de Mira e por outras 

entidades privadas. 

 

Mapa de utilização diário: 

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

09h00 – 

13h00 
Escola Secundária Dr.ª M.ª Cândida 

Jogos oficiais 

Infantis AA16 

e Benjamins 

AA 22 

 

14h00 – 

18h00 Jogos oficiais 

Veteranos  

Ala Arriba 16 

Seniores 

Touring 

24 
18h30 – 

20h30 

Infantis 

AA16 
 

Traquinas e 

Petizes AA 

30 

Infantis 16 

Benjamins 

22 

Séniores 

ACRSM  

20h30 – 

22h30 
  

Veteranos 

AA 16 
   

N.º ut. 

diários: 
16  46 22 25 54 44 

Total n.º utlz semanal: 217 

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

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

Total n.º utlz semanal, época de 2011/202 306 

 

3.2. Desporto: Atividades organizadas por entidades, que contaram com apoio 

logístico/financeiro/material dos serviços municipais e atividades organizadas pelos serviços da 

Câmara: 

 

• Supertaça Futsal ANDDI; 11º Torneio de S. Martinho e 2º Encontro Nacional de Atividade 

Adaptada: realizada no dia 19 de novembro, no pavilhão municipal, com a participação da 

CERCIMIRA, Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e Instituto 

Português do Desporto e Juventude. 

• Festa de Natal da XV Escola de Natação: realizada a 17 de dezembro, aberto a toda a 

comunidade inscrita na XV escola de natação com jogos aquáticos e de seguida aula aberta de 

hidroginástica. 
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• Encontro de natação desporto escolar – 2ª Encontro de Natação da série B: atividade dos 

grupos de natação do desporto escolar do agrupamento de escolas de Mira, realizado no dia 1 

de fevereiro, entre as 14 e as 17 horas, na piscina municipal. 

 

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

contaram com apoio logístico/financeiro/material dos serviços municipais: 

 

• 1º Festival de Sopas: organizado pelas marchas populares do Concelho de Mira, 

nomeadamente, Marcha Amigos da Terra e do Mar, Marcha Alegria, Marcha Gandareza e 

Marcha Vila Maria, no dia 20 de novembro, no centro Cultural da Praia de Mira. 

• 146º Aniversário Filarmónica Ressurreição de Mira: realizou-se no dia 20 de novembro, na casa 

do povo de Mira, com desfile da casa da música para a câmara municipal de mira; 

apresentação na câmara municipal, missa dominical com a participação da FRM, desfile da 

Casa da Música para a casa do povo e por fim concerto, com participações especiais dos 

músicos Ana Jorge Ferreira e André Ferreira e apoio do Municipio, da junta de freguesia, INATEL, 

Mira Online, Confraria Nabos e Companhia e APEEMIRA. 

• 3º Encontro de Caretos: organizado pela associação Caretos da Lagoa, no dia 25, 26 e 27 de 

novembro, em Lagoa de Mira, começou com jantar na tasquinha dos caretos e animação 

musical no dia 25, no dia 26 receção aos grupos convidados, almoço e desfile de caretos com a 

participação dos caretos da Lagoa de Mira, Cardadores de Vale de Ílhavo, Velho Chocalheiro de 

Vale de Porcos, Chocalheiros da Bem-Posta, Velhos de Brucó, Careto de Valverde do Mogadouro 

e Caretos de Lazarim de Lamego, no dia 27 foi uma manhã dedicada a jogos tradicionais para a 

infância. 

• 10ª Edição do Míscaro amarelo de Mira, percursos e oficinas: realizada no dia 26 de novembro, 

em Lagoa de Mira, no Sítio do Cartaxo e na Quinta da Cavada, com percursos de identificação e 

colheita de cogumelos, gastronomia e animação e feira de produtos da terra e oficinas, 

organização da Associação dos Amigos dos Moinhos e Ambiente da Região da Gândara. 

• 22º Concurso de Pesca Desportiva de Mar: organizado pela Associação de Pesca Desportiva da 

Praia de Mira, concurso a nível nacional, na modalidade de surf-casting, realizado no dia 27 de 

novembro, em Praia de Mira. 

• Concerto de Aniversário do Grupo Coral de Mira: comemoração dos 35 anos do Grupo Coral, 

realizado no dia 27 de novembro, na Casa do Povo de Mira, pelas 16 horas, com a participação 

do Grupo organizador, do Grupo Coral de Santa Cecília de Calvão, Coro Legatto de Mira e 

Pardalitos do Mondego do Grupo de Fados de Coimbra. 

• Jantar de Natal da Casa do Benfica em Mira – “Todos pela Larinha”: organizado no dia 30 de 

novembro, pela Casa do Benfica, no Parque de Campismo da Vila Caia. 

• Incluir a diferença: da formação ao Emprego: encontro de entidades empregadoras, realizado 

no dia 2 de dezembro, na CERCIMIRA, organizado pela Associação Empresarial de Mira, para 
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ouvir falar sobre a inclusão profissional de pessoas com deficiências e incapacidade. Esta 

iniciativa resulta de uma parceria entre a Cercimira, a Associação Empresarial de Mira, e o 

Projeto CLDS M3G – Mira Social, tendo o apoio do Município de Mira. 

• XV Capítulo com novos sabores: organizado pela Confraria Nabos e Companhia, nos dias 2 e 3 

de dezembro, na sede da confraria em Carapelhos, com missa de bênção dos confrades, desfile 

com espumante de honra, cerimónia de Entronização e por fim almoço preparado pela confraria 

no salão polivalente de Carapelhos. 

• II Corta Mato Mira Vilas: realizado a 4 de dezembro, domingo, no circuito Mira Vilas, organizado 

pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha, com apoio da Federação Distrital de Atletismo de 

Coimbra e das juntas de freguesias do concelho Praia de Mira, Mira, Seixo e Carapelhos. 

• Concerto de Natal Solidário: o Grupo Coral da Barra de Mira convida e faz parceria com o Grupo 

Coral de Mira, realizado no dia 11 de dezembro na Capela da Barra de Mira, aberto a toda a 

comunidade, em solidariedade com a Obra do Frei Gil. 

• IV Festival de Patinagem Artística: realizado no dia 17 de dezembro, pelas 21 horas, no Pavilhão 

Municipal, com apoio do Municipio, da junta de freguesia de Mira e da Associação de Patinagem 

de Coimbra. 

• Concerto de Natal: organizado pelo Grupo Coral de Mira em conjunto com a Banda da União de 

Músicos de Mira, no dia 18 de dezembro na Igreja Matriz de Mira. 

• Noite Cultural 2016: realizada no dia 23 de dezembro, no Centro Cultural da Praia de Mira, 

organização do Centro Cultural e Recreativo da Praia de Mira. 

• Teatro “Trair e coçar é só começar”: de Marcos Caruso, numa encenação de Nelson Cadete, 

organização da secção de teatro da ACR Seixo, em cena nos dias 25 e 30 de dezembro, 7, 13 e 

21 de janeiro, com os atores: Kris Castelhano, Nelson Cadete, Rogério Ribeiro, Fernanda 

Seabra, Sandrine Aveiro, Jorge Castelhano, Ana Cadete, Ricardo Seabra e Luis Lavrador. 

• Réveillon Lagonense Futebol Clube: a associação Lagonense Futebol Clube organizou a 

passagem de ano na sede aberto a toda a comunidade, mediante pagamento, com jantar e 

muita animação. 

• Cortejo de Reis: recriado no dia 8 de janeiro, uma brilhante iniciativa cultural que se realiza 

pelas ruas da Freguesia há mais de 90 anos de forma quase ininterrupta. O cortejo torna real o 

percurso de Baltazar, Belchior e Gaspar até ao presépio, assim como toda a história que 

envolveu o nascimento de Jesus de Nazaré. Organizado pela Comissão dos Assuntos 

Económicos da Igreja do Seixo, com a colaboração e participação ativa da ACRSM através da 

secção de Teatro (roupas, caracterização e atores) e da Secção de Folclore, (musicas) o cortejo 

envolve diretamente mais de sessenta pessoas “atores” trajados e caracterizados a rigor, que 

representam 6 quadros ou melhor, 6 representações teatrais: Encontro de Reis, Cabana dos 

pastores, Velho Simeão, Fonte de Elias, Palácio de Herodes e Presépio vivo. 

• 9ª Raid BTT Lagoas de Mira: organizado pela Associação Cicloturística do Cabeço de Mira e 

realizada no dia 15 de janeiro. A prova tinha duas distâncias, havendo uma com 55 Km e uma 

outra mais pequena com 35 Km. A zona de Concentração dos atletas foi nos Jardins do 
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Visconde e na Rua Poeta Francisco Bingre, onde se instalou a Partida/Meta. O início do evento 

foi às 9.30 percorrendo de seguida os belos trilhos do concelho passando pelas seguintes 

localidades: Cential, Areal, Carromeu Casal de São Tomé, Ermida, Corujeira, Ramalheiro, 

Lentisqueira, Colmeal, Cavadas, Seixo de Mira, Leitões, Corticeiro de Baixo, Presa, Cabeço de 

Mira, Portomar e Lagoa de Mira. A prova contou com as já habituais zonas de espetáculo: 

Crossódromo e Vila Caia e terá a inclusão de uma nova zona espetáculo, os célebres Moinhos 

da Fazendeira. Este ano tiveram a presença de alguns nomes sonantes do ciclismo e desporto 

português: Hugo Sancho da LA- Antarte, Rafael Delauney (ex-campeão nacional de Triatlo), 

Carlos Ramos (ex-campeão regional do Minho), David Vaz (ex-campeão nacional e da taça de 

Portugal XCM), entre outros. À semelhança dos anos anteriores, a prova tem um cariz solidário 

muito forte, sendo este ano a entidade beneficiária a Associação dos Amigos dos Animais – 

Abrigo de Carinho, do Concelho de Mira. Este ano com a participação/inscrição de 1100 atletas. 

•  

4. OUTROS ÂMBITOS 

4.1. Gabinete de Apoio ao Empreendedor de Mira 

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

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

• Apresentação das mascotes Gaspar e Inês aos alunos do 3º e 4º ano do 1º Ciclo do Ensino 

Básico: dia 24 de janeiro, às 9h00 na escola do 1º ciclo em Praia de Mira e às 9h50 estiveram 

na escola de Lagoa. 

 

4.2. Arquivo Histórico 

 

Quanto às atividades desenvolvidas no Arquivo Histórico nestes últimos 5 meses, estas foram 

diversas. 

Assim, este serviço colaborou na elaboração do programa genérico das comemorações dos 

100 anos do Edifício dos Paços do Concelho. Iniciando a higienização, leitura e análise da 

documentação relacionada com as obras do novo edifício dos Paços do Concelho e que irá ser 

exposta neste.  

Procedeu-se à pesquisa e elaboração de um pequeno texto biográfico2 de uma das quatro 

figuras que se distinguiram no Concelho de Mira e que vão ser homenageadas, no Ciclo de Tributos, 

que vai decorrer trimestralmente no Museu do Território da Gândara, numa ação conjunta entre 

este e o Arquivo Histórico. 

No que respeita à documentação histórica tratada, levou-se a cabo, a higienização e 

organização de documentação relativa à Instrução Primária (1914-1916). Esta é constituída por 

Correspondência Recebida, pelo Presidente da Câmara e cujos principais remetentes são: os 

professores primários e o Inspetor do Círculo Escolar da Figueira da Foz. 
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 Os conteúdos dos ofícios são os seguintes: exames, envio das folhas de faltas dos 

professores/Mapa Modelo G, nomeação/colocação de professores, comemoração do Dia da Árvore, 

entre outros.  

Foram também tratados3 e descritos os talões e recibos de vencimento dos professores das 

Escolas Primárias do Concelho (1914-1915) resultando da leitura destes documentos, uma tabela 

Excel com o nome, escola e anos de magistério dos docentes. 

Trataram-se ainda os recibos de pagamento das rendas das casas das escolas, os recibos 

de pagamento da renda da casa da escola e habitação do(a) professor(a), os recibos de pagamento 

de subsídio de residência aos professores e os talões de despesa com expediente e limpeza.  

Outro núcleo documental organizado foram os Livros de Atas da Câmara, no decorrer desta 

organização, foi encontrado um Livro de Atas da Comissão Municipal Republicana do Concelho de 

Mira4 (1911-1913), dentro deste encontrava-se um Livro de Registo de Correspondência Recebida 

(1913-1921), bem como alguma Correspondência Recebida (1921-1924).  

 No que diz respeito às atividades desenvolvidas em conjunto com o Arquivo Administrativo, 

estas prendem-se com a organização dos Processos de Concessão de terreno no Cemitério 

Municipal de Mira, de 1945-2015.  

 Porém, houve necessidade de perceber como este funcionava anteriormente5, desta forma levou-

se a cabo uma pesquisa nas caixas de Requerimentos Diversos, que se encontram no Arquivo 

Histórico, desde finais do século XIX até à década de 1940.  

Assim, após a leitura dos requerimentos, foram “retirados” os relativos ao Cemitério, com a 

análise daqueles elaborou-se uma tabela Excel, onde constam os seguintes dados: nome do 

requerente; morada; grau de parentesco do defunto; tipologia da sepultura; área; data do 

requerimento; data do deferimento e observações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
 



 

Página | 55 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, 
ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 

PROTEÇÃO CIVIL 

 

o Controlo dos caudais do sistema hídrico e remoção de jacintos; 

o Destruição de ninhos de vespa asiática; 

o Participação dos ninhos de vespa asiática na plataforma SOS vespa; 

o Recuperação e resgate de animais marítimos e sua entrega no Centro de Recuperação de 

Animais; 

o Coordenação de segurança nos eventos realizados no município; 

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

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

o Captura de animais errantes na via pública; 

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

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

o Emissão de pareceres a eventos e outras atividades. 

o Vigilância de fenómenos erosivos na zona costeira 

o Emissão de alertas e comunicados 

o Plano Prévio de Intervenção Passagem de Ano 

o Envio Plano de Emergência Municipal para aprovação superior 

o Monitorização de caudais do sistema hídrico e verificação das estruturas de controlo. 

 

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

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

cadastro predial; 

o Emissão de 11 números de polícia mediante os pedidos de requerente; 

o Informação de 10 números de polícia em processos de obras; 

o Informação de 19 certidões; 

o Procedimento para atribuição de três novos topónimos na Freguesia de Mira; 

o Atualização dos pontos de amostragem da qualidade da água e elaboração do respetivo 

mapa com das zonas de abastecimento de água; 

o Elaboração de um mapa de proposta de localização de contentores de roupa; 

o Elaboração dos mapas para a candidatura POSEUR; 

o Ligação das bases de dados ao novo servidor SIG;  

o Transformação de algumas shapefiles para o novo sistema de coordenadas ETRS89 TM06; 
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o Informação a um pedido de direito de preferência da Conservatória do Registo Predial de 

Mira; 

o Atualização da base de dados da feira de Portomar e elaboração de mapas para a 

realização hasta pública; 

o Elaboração de mapas de duas propostas de plantação para o Dia da Árvore 2017; 

o Elaboração de mapas da localização e das condicionantes para o Estudo de Impacto 

Ambiental da ZI Montalvo; 

o Informação de processo para Tribunal da Comarca de Coimbra – ministério Público; 

o Atualização de bases de dados dos números de polícia; 

o Apoio ao Gabinete Florestal na cartografia e informação de processos; 

o Elaboração dos mapas para a Candidatura da Regeneração da Vala da Corga; 

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

o Elaboração e aprovação dos Termos de Referência da 3.ª alteração ao Plano Diretor 

Municipal de Mira – publicação do ato em Diário da República e abertura do período de 

audição preventiva; 

o Elaboração das propostas de alteração da 3.ª alteração ao Plano Diretor Municipal de Mira 

e respetivos relatórios de Não Sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica e de 

Fundamentação das Alterações; 

o Elaboração da avaliação da audição preventiva no âmbito da 3.ª alteração ao Plano Diretor 

Municipal de Mira; 

o Elaboração de Informações relativamente ao ordenamento/zonamento de projetos a 

sujeitar a candidaturas e de plantas do cadastro, para o Gabinete de Apoio ao Presidente; 

o Realização de várias reuniões de trabalho com a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro para a 3.ª alteração ao Plano Diretor Municipal de 

Mira e projeto da Lusiaves a instalar no Município de Mira; 

o Elaboração e aprovação dos Termos de Referência, em reunião de executivo, da 4.ª 

alteração ao PDM de Mira; 

o Submissão na Plataforma do SSAIGT para publicação em Diário da República da 2ª 

alteração ao Plano Diretor Municipal de Mira e da 3ª alteração do Plano de Pormenor da 

Zona Industrial de Mira Polo II; 

o Entrevista profissional de seleção para o concurso de Engenheiro Geólogo.  
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AMBIENTE 

                                                                                                                          

o Participação na reunião preparatória para as candidaturas Bandeira Azul 2017 (ARHC-APA), 

realizando a apresentação: “BA Mira - 30 anos de evolução”; 

o Submissão à ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa – das candidaturas à Bandeira 

Azul 2017 – Praia de Mira e Praia do Poço da Cruz; 

o Submissão à ABAE e ao Instituto do Ambiente de 8 candidaturas para as Atividades de 

Educação Ambiental do Programa Bandeira Azul – 2017; 

o Envio de indicadores económicos, sociais, ambientais e inquéritos referentes ao 

estudo/protocolo entre a ABAE e a Autarquia de Mira: “O Lado Verde da Bandeira Azul”; 

o Preparação da candidatura ao Programa Nacional “Praia Acessível – Praia para Todos”, do 

Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.  relativo à Praia de Mira; 

o Preparação da candidatura da Praia de Mira e Praia do Poço da Cruz ao Programa Praia 

Saudável, promovido pela Fundação Vodafone e apoiado pela ABAE;  

o Preenchimento e submissão à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – 

ERSAR – dos indicadores da qualidade dos serviços de resíduos; 

o Acompanhamento da vistoria ERSAR refente aos Indicadores da Qualidade da Água 2015; 

o Acompanhamento das análises laboratoriais do PCQA 2017 – Programa de Controlo da 

Qualidade da Água, aprovado pela ERSAR; 

o Elaboração e publicação dos editais dos resultados da Qualidade da Água para Consumo 

Humano referentes ao 3º trimestre e 4º trimestre de 2016; 

o Levantamento das necessidades de manutenção de desmatações e de revisão de 

infraestruturas vandalizadas para os percursos pedestres de Mira; 
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o Conclusão de conteúdos informativos para painéis informativos a aplicar nos seis percursos 

pedestres de Mira e seus respetivos desdobráveis;  

o Esclarecimento aos munícipes; colaboração com entidades; emissão de pareceres e 

participação em reuniões técnicas. 

 

DEFESA DA FLORESTA 

 

o 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; 

o Fiscalização de terrenos em mau estado fitossanitário e alerta aos proprietários, mediante 

aviso de outros Munícipes. Foram notificados, 6 proprietários, 4 na freguesia de Mira e 2 na 

freguesia dos Carapelhos.  O alerta é realizado após informação de proprietário confinante. 

o Elaboração de demais documentos necessários no âmbito da candidatura POSEUR, para 

intervenção em faixas de rede secundária de gestão de combustíveis e rede viária florestal. 

o  Reunião da CMDFCI em dezembro 2016. Foi apresentado o plano de trabalho proposto 

para a equipa de sapadores para o ano de 2017, assim como uma atualização do PMDFCI, 

ao nível das intervenções propostas e realizadas, evidenciando prioridades para o ano de 

2017. Prevê -se para o ano de 2017, 110 dias de serviço publico (gestão de combustíveis, 

formação e vigilância e deteção) e 140 dias de serviço normal (manutenção dos caminhos 

pedonais, terrenos Municipais, acessibilidade a pontos de agua). De um modo geral, foram 

realizadas as atividades propostas no corrente ano. As prioridades de 2017, coincidem com 

os planos de trabalho definidos. 

o Reunião preparatória das campanhas de sensibilização a realizar durante o ano de 2017. 

Prevê -se a realização de plantação no dia da arvore, ação que envolvera a população 

escolar e IPSS, distribuição de trípticos informativos sobre queimas e queimadas durante o 

período critico aos incêndios florestais a toda a população Concelho, e Homenagem a 

Manuel Alberto Rei, por comemoração dos 100 anos afetação ao regime florestal. 

o Reunião CMDFCI em janeiro de 2017. Apresentação do RA do ano de 2016. Em 110 dias 

de serviço publico e 140 dias de serviço normal forma intervencionados 43.9 ha de gestão 

de combustíveis, acessibilidade a 2 pontos de agua, 10 dias em ações de sensibilização, 

39 dias em ações de vigilância e deteção, 12 dias em ações de fitossanidade, 21 dias em 

podas.  

o Pedido de autorização ao ICNF para poda de dois sobreiros, um na localidade da Ermida e 

outro na localidade do Corticeiro de Baixo 

o Pedido de pagamento da 4º tranche da equipa de sapadores florestais. Este pedido é 

realizado mediante submissão e aprovação do ICNDF do relatório de atividades no SGIF. 
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o Elaboração de edital e inicio de trabalhos de limpeza da linha elétrica de media tensão na 

estrada da Lagoa / Praia pela EDP 

 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

 

o Colocação de plantas no separador de Mira; 

o Arranjo da rotunda do Cential;  

o Colocação de plantas no separador da Praia de Mira; 

o Limpeza e manutenção da área envolvente à rotunda da Praia de Mira; 

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

o Arranjo dos canteiros de flores no jardim do Visconde; 

o Manutenção dos canteiros da vala das lavadeiras; 

o Continuação da produção de plantas na estufa do armazém municipal; 

o Manutenção da rotunda do Lago Real; 

o Limpeza e corte de ervas na calçada - Valeirinha, Leitões, Carromeu, Arneiro, Portomar, 

Presa, Casal de S. Tomé, Bombeiros de Mira e em toda a calçada da zona envolvente das 

festas, Ramalheiro, Lentisqueira, Leitões, Cavadas, Corjeira, Centro de Saúde de Mira e 

Ermida; 

o Manutenção e limpeza do cemitério de Mira; 

o Manutenção de sistemas de rega; 

o Rega e manutenção das árvores e floreiras na Praia de Mira; 

o Limpeza e/ou cortes de relva nas vias públicas, rotundas, passeios, largos e jardins 

públicos (Mira jardim do Visconde, Piscina, estádio Municipal, Escola da Música, Museu, 

Creche e Igreja. Jardim do Columbódromo, Portomar, Valeirinha, Areal, Leitões, 

Lentisqueira, Cavadas, Corujeira, Ermida, Carromeu, Casal de São Tomé, rotunda da Praia 

de Mira, Miraoásis, e Barra de Mira e jardim da Praia de Mira); 

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

o Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

o Manutenção dos equipamentos; 

o Limpeza do largo da Feira em Portomar; 

o Recolha de ferralha em todo o concelho. 

 

 

TRÂNSITO 

 

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

o Substituição e colocação de sinalização rodoviária. 

 

 



 

Página | 60 

SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

 

o Atendimento ao público no gabinete veterinário; 

o Campanha de vacinação antirrábica, vacinação de 5 canídeos e identificação eletrónica de 

5 canídeos, no Consultório Médico Veterinário Municipal; 

o Introdução de 5 registos de identificação animal na plataforma SICAFE; 

o Inspeção bissemanal ao Mercado Municipal;  

o 4 Vistorias às feiras de Portomar e Mira; 

o Captura de 12 adultos canídeos errantes e 2 crias; 

o Recolha de dois gatos; 

o 19 deslocações ao “Abrigo do Carinho” para vacinação, identificação eletrónica e realização 

de exames clínicos; 

o Recolha e encaminhamento de 3 cadáveres (2 cães e 1 gato) na via pública; 

o Assistência a 1 animal traumatizado na via pública; 

o Solicitação para avaliação de situação de intranquilidade provocada por canídeos 

(Portomar, EN109, Carromeu); 

o 3 Vistorias conjuntas aos talhos (Novo, Eurocompras do Seixo e da Praia de Mira) e 1 

vistoria à Peixaria Nosso Mar; 

o Averiguação de um possível envenenamento de dois canídeos na Praia de Mira; 

o Avaliação da situação de risco para a realização da venda de aves na Feira de Portomar, em 

virtude do surto da gripe de aves; 

Avaliação da situação para controlo de ratos a Escola Básica do 
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UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Pretende-se com este relatório, informar os membros da Assembleia Municipal, sobre a 

atividade desenvolvida pela Unidade de Gestão Urbanística (UGU) no período que decorre entre 

03.09.2016 e 15.02.2017. 

De acordo com os dados retirados da aplicação das obras particulares, SPO (Sistema de 

Processos de Obras), naquele período foram apresentados: 

 

 - Pedidos de aprovação de projetos de arquitetura --------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Comunicações obras isentas de controlo prévio ---------------------------- 
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- Fichas técnicas de habitação -------------------------------------------------- 

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

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

---Foram emitidos os seguintes alvarás: 

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

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

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

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

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

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

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

- Ampliação  de indústria -------------------------------------------------------- 

- Construção de habitação e comércio/serviços ------------------------------ 

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

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

- Ampliação de serviços ------------ -------------------------------------------- 

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

- Construção comércio/serviços ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

- Alvarás de ocupação da via pública ------------------------------------------ 

--- Foram emitidas as seguintes comunicações prévias: 

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

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

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

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

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

--- Foram feitas: 

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

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

informamos que neste período foram emitidas 1.702 faturas no valor total de 115.774,35 €. De 
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salientar que nesta receita está incluída alguma faturação de água, uma vez que todos os serviços 

passaram a receber faturas referentes a abastecimento de água. 

 

Mira, 20 de Fevereiro de 2017 

O Presidente da Câmara 

 
Raul Almeida, Dr. 
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