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ESTRUTURA HIERARQUIZADA 
Com cinco unidades flexíveis, sendo uma unidade coordenada por um dirigente intermédio de 3.º 

grau, as quais assumem a designação de Divisão ou Unidade, nelas inseridas as subunidades 

orgânicas, assumindo a designação de secções, os serviços municipais organizam-se e 

decompõem-se da seguinte forma: 

GABINETES OPERACIONAIS ........................................................................................................ 1 

 Gabinete de Apoio ao Presidente; 

 Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria; 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA .................................................................................. 3 

 Secção de Recursos Humanos; 

 Secção de Apoio aos Órgãos Municipais; 

 Secção de Taxas, Expediente e Águas; 

 Unidade de Contabilidade, Aprovisionamento e Património; 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS ............................................................................................... 59 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO .................................................................. 63 

 Secção de Educação, Ensino e Ação Social 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE .................. 83 

UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA ........................................................................................ 90 
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GABINETES OPERACIONAIS 

GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, QUALIDADE E 

AUDITORIA 

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

Gestão da Qualidade, compete-lhe a coordenação das seguintes atividades: 

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

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

• Elaborar e rever os procedimentos de trabalho, instruções de trabalho e 

respetivos documentos em articulação com os serviços, proceder à sua 

análise, submetendo-os a verificação e aprovação superior; 

• Coordenar e dinamizar as atividades de manutenção, extensão e melhoria do 

Sistema de Gestão da Qualidade; 

• Tratar os dados relativos ao SGQ e elaborar o seu balanço, por forma a propor 

ações de melhoria; 

• Dinamizar o processo de audição das necessidades e satisfação dos clientes, 

de forma global e sectorial mediante o tratamento e divulgação dos respetivos 

resultados; 

• Impulsionar o processo de avaliação dos fornecedores; 

• Propor e dinamizar a utilização de metodologias e de ferramentas da 

qualidade, adaptadas à especificidade de cada serviço; 

• Dinamizar o tratamento de não conformidades/reclamações de clientes e a 

tomada de ações corretivas que evitem a repetição de problemas e de ações 

preventivas, que por outro lado evitem a sua ocorrência; 

• Elaborar o Programa Anual de Auditorias Internas da Qualidade e implementar 

o mesmo, analisando os resultados das auditorias aos processos e propor 

ações corretivas e/ou de melhoria que entender adequadas, conforme as não 

conformidades e/ou oportunidades de melhoria detetadas; 

No período acima referido no Gabinete da Qualidade foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

No âmbito do gabinete da qualidade: 

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

espaço; 

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

monitorização e acompanhamento de alguns registos de ocorrência; 

• Preparação/articulação e acompanhamento da auditoria externa realizada 

pela SGS nos dias 25, 26 e 27 de junho; 

• Resposta ao relatório da auditoria externa da SGS;  
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Como interlocutora do RGPD 

• Coordenação e acompanhamento das reuniões e auditorias realizadas aos 

serviços no âmbito do RGPD: dia 01 de julho; 

• Atualização dos documentos no âmbito do RGPD, em articulação com o 

serviço de informática. 

 

No âmbito do serviço de transportes: 

• Articulação de pedidos de transportes municipais:  

- Receção do pedido e encaminhamento do pedido para dar entrada no 

sistema de gestão documental respetivo (mydoc); 

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

respetivo encarregado de transportes e submissão a despacho superior; 

- Elaboração do respetivo ofício de resposta e notificação ao requerente e 

registo dos pedidos nos mapas de cedência de transportes respetivos; 

- Articulação dos serviços de transportes com o encarregado e respetivos 

motoristas; 

Pedidos de transportes Municipais tratados 

Período Nº de pedidos Indeferidos 

Ano 2017 292 34 - Indisponibilidade de viaturas 

Ano de 2018 385 16 - Indisponibilidade de viatura 

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

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

13-06-2019 a 13-09-2019 16 cedidos 13 – indisponibilidade de viatura 

   

Neste último período registou-se uma diminuição de serviços na sequência da 

avaria do n/ mini autocarro de 27 lugares e da carrinha de 09 lugares, do  

terminus das aulas, do terminus dos campeonatos de futebol, das diversas 

associações e em virtude do gozo de férias por parte dos motoristas (durante o 

mês de agosto). 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

INFORMÁTICA 

 

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS 

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

• Administração dos sistemas informáticos do Município de Mira, procedendo às 

necessárias configurações e resolução dos problemas ocorridos. 

• Atualização de configuração dos sistemas operativos servidor instalados no 

Município; 

• Monitorização de backups; 

• Configuração de Ativos. 

• Instalação e configuração de backups remotos; 

• Gestão de contas de utilizadores e de privilégios de acesso a dados e aplicações, 

de harmonia com as “Normas de Segurança e Funcionamento dos Sistemas 

de Informação do Município de Mira” (art. 6.3 e 7.10). 

• Manutenção do sistema operativo, antivírus, programas de proteção contra 

spyware e adware, e demais programas essenciais ao regular funcionamento 

dos computadores afetos aos funcionários da Câmara Municipal de Mira; 

• Manutenção do servidor de comunicações baseado em IP, permitindo desta 

forma o normal funcionamento do circuito interno de telecomunicações; 

 

DESENVOLVIMENTO E SUPORTE APLICACIONAL 

No âmbito do Desenvolvimento e Suporte Aplicacional foram desenvolvidos os 

seguintes pontos: 

• Elaboração de gráficos de apoio aos relatórios de atividades de vários serviços; 

• Compilação de todos os relatórios de atividades dos serviços de forma a criar o 

Relatório de Atividades para a Assembleia Municipal; 

• Apoio no balcão de atendimento; 

• Formação em local de trabalho da aplicação MyDoc; 

• Restruturação da front page do Portal do Município; 

• Atualização de informação no Portal do Município: 

• Publicação de notícias e destaques; 

• Ementas escolares; 
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• Regulamentos; 

• Editais; 

• Assuntos em Discussão Pública; 

• Atas; 

• Índice de transparência; 

• Boletim Municipal. 

• Atualização de informação na plataforma MyNet e Serviços Online; 

• Criação e disponibilização de formulários, protocolos e regulamentos no 

MyNet; 

• Manutenção das aplicações Arquivo e Orçamento Participativo; 

• Configurações relativas à faturação do Sistema de Gestão de Refeições, 

nomeadamente o envio de fatura eletrónicas para email e adesão ao 

débito direto; 

• Criação de página web com base de dados para gerir contactos do 

Município; 

 

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 

No âmbito da Gestão e Manutenção dos Sistemas Informáticos foram desenvolvidos 

os seguintes pontos: 

• Instalação e atualização de diverso software; 

• Configuração do novo software antivírus; 

• Instalação e atualização de aplicações de gestão autárquica; 

• Pesquisa de material informático para reparação de equipamento com avaria e 

elaboração de algumas informações de carência; 

• Pesquisa de consumíveis em défice na Câmara Municipal de Mira e elaboração 

de informações de carência no sentido de evitar uma rutura de stock; 

• Reparação de Computadores; 

• Configuração de novos computadores; 

• Elaboração de processos de reparação de equipamentos avariados abrangidos 

pela garantia ou por contratos de assistência técnica; 

• Procedimentos referentes ao pagamento de água / saneamento por multibanco, 

débito direto, CTT; 

• Procedimentos referentes às citações de processos de execução fiscal, 

disponibilizando referências por multibanco, débito direto, CTT; 
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• Procedimentos referentes ao pagamento de refeições escolares, 

disponibilizando referências por multibanco; 

• Pedidos de assistência técnica a equipamentos de impressão; 

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

• Edifício Câmara Municipal; 

• Piscina Municipal; 

• Posto de Turismo/Museu Etnográfico; 

• Julgados de paz; 

• Mira Center. 

• Finalização da implementação dos 22 processos do projeto Modernização 

Administrativa - Reengenharia de processos promovido pela CIM RC. 

Configuração e colocação em produção no MyNet. 

 

GESTÃO DE CONTEÚDOS NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE 

Neste âmbito foram realizadas as seguintes operações: 

• Restruturação e disponibilização de documentos/procedimentos na 

Intranet/Internet na pasta Modelos; 

• Digitalização e disponibilização de Planos de Ação e Objetivos dos serviços no 

MyNet; 

• Atualização de procedimentos e documentos no âmbito do RGPD. 

 

APOIO INFORMÁTICO ÀS ESCOLA E JARDINS DE INFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE 

MIRA 

No âmbito do Apoio Informático às Escolas e Jardins de Infância foram desenvolvidos 

os seguintes pontos: 

• Assistência Técnicas a escolas e Jardins de Infância. 

 

SECÇÃO DE TAXAS, EXPEDIENTE E ÁGUAS(STEA) 

O presente relatório síntese, que tem por análise o período compreendido entre 6 de 

junho de 2019 a 12 de setembro de 2019, no que se refere à área de Taxas, 

Expediente e Águas, nomeadamente posto de atendimento ao Munícipe 11, 12 e 13 

apresentamos os valores arrecadados nas diversas áreas de atuação, guias emitidas 

bem como os movimentos de documentos por orgãos destinatários. 
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Durante o periodo de 6 de junho de 2019 a 12 de setembro de 2019 foram emitidas 

diversas guias de receita cobradas pela STEA, conforme o gráfico seguinte: 

Total de valores cobrados entre 6 de junho de 2019 a 12 de setembro de 2019 

 

 

Guias emitidas entre 6 de junho de 2019 a 12 de setembro de 2019 

 

 

No que se refere à área de Expediente, no periodo de 6 de junho de 2019 a 12 de 

setembro de 2019, foram efetuados movimentos de documentos por orgãos 

destinatários e enviada correspondencia para o exterior. 
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Distribuição de um total de 11368 documentos por orgãos destinatários 

6 de junho de 2019 a 12 de setembro de 2019 

 

 

 

ARQUIVO MUNICIPAL 

Nos serviços de Arquivo, prosseguem-se as operações e procedimentos básicos no 

acervo documental, identificando valores e prazos de conservação. Prossegue-se 

também, com a digitalização dos documentos.  

Todo o conjunto de operações e procedimentos básicos permitem: melhor 

conservação, condicionamento e armazenamento da documentação, dando 

prioridade nesta fase, à higienização e avaliação dos documentos acumulados.    

 

No Arquivo Administrativo e Notariado - seleção, higienização e avaliação da 

documentação.  

• Continuidade na digitalização dos processos de concessão do terreno no 

Cemitério 1961-1971 (gráfico I). 

• No depósito da documentação administrativa, prossegue-se com o 

levantamento da documentação identificando valores e prazos de 

conservação para guarda ou eliminação em conformidade com a tabela de 

temporalidade. 
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• No arquivo de notariado, a documentação de expropriações foi higienizada, 

numerada e foi elaborado o processo individual de cada expropriação e 

arquivados.  

 

Gráfico I 

 

No Arquivo histórico – Continuidade na avaliação e higienização da documentação 

acumulada e no levantamento e identificação por tipologias. Destaca-se 

documentação que vai ingressar o Fundo CM/ Secção SE- Série 003 Eleições 

Secretaria (SE) e o Fundo Paróquia de Mira - PM/ Secção Pároco (PA) Série SE-003 

e 004 

Fundo CM/ Secção SE- Série 003 Eleições Secretaria (SE) 

Livro de correspondência expedida Datas extremas 01-02-1989 a 18-10-1913 

Caderno de Actas da Eleição Data 24-02-1889 

Acta de Constituição da Mesa Eleitoral Data 06-11-1898 

Cadernos de eleitores- Eleição Câmara Municipal Datas extremas 1917-1919 (Triénio) 

 

Fundo Paróquia de Mira - PM/ Secção Pároco (PA) Série SE-003 e 004 

Livro de Actas n.º 1   
Junta da Paróquia Datas extremas 1890-1899 
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Foi ainda, avaliada e higienizada documentação diversa com datas extremas 1920-

1947: 

Gráfico II 

 

 

Na avaliação da documentação, verificou-se a existência de diversos documentos em 

mau estado de conservação 

No âmbito da avaliação elabora-se o estado físico do documento - estado de 

conservação intrínsecas e extrínsecas no sentido de conservar, cuidar e proteger 

devidamente o documento de forma a evitar a sua perda a sua deterioração ou 

destruição. Na sequência desta avaliação, o documento em mau estado, é registado 

numa ficha técnica que acompanha o documento. 

Gráfico III 
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Os documentos que se encontram danificados têm acesso condicionado, enquanto os 

muito danificados têm acesso negado como proteção dos documentos. Estes 

documentos, são registados numa ficha técnica e num marcador que fica junto ao 

livro. 

 

ESPAÇO DO CIDADÃO 
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ÁREA JURÍDICA 

Da atividade desenvolvida, pela área jurídica, no período em análise (julho a 

setembro) destaca-se a instrução e preparação das escrituras de compra e venda de 

parcelas de terreno da Zona Industrial de Mira Polo I. 

De facto, estas alienações permitirão o ressurgimento de empresas no concelho que 

foram totalmente fustigadas pelos incêndios de 15 e 16 de outubro de 2017. Ora, com 

a proposta de alteração ao Plano de Pormenor pretendeu-se implementar uma 

coerência visual e urbanística da Zona Industrial, que permitirá um alinhamento 

contínuo dos designados “lotes” que confrontam com o Caminho Municipal 1004, o 

que implicará por seu turno o aumento da área de alguns destes “lotes”. 

 

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

desenvolvidas, designadamente, as atividades que a seguir enunciamos. 

• Prestação de apoio técnico-jurídico às unidades orgânicas do Município; 

• Emissão de pareceres técnico-jurídicos das mais variadas matérias 

submetidas à sua colação; 

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

assuntos destinadas a ser submetidas à sua apreciação; 

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

• Elaboração de proposta de decisão de processos de contraordenação; 

• Atendimento ao público; 

• Apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mira, nomeadamente 

na participação de reuniões, aconselhamento jurídico, acompanhamento de 

casos, visitas domiciliárias e na análise de atas e outra documentação; 

• Tratamento e envio aos diversos interessados de legislação pertinente; 

• Encaminhamento do expediente; 

• Prestação de apoio jurídico ao contencioso do Município; 
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• Prestação de apoio jurídico nos procedimentos de aquisição de bens e 

serviços e participação em júris de procedimentos; 

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

• Prestação de apoio jurídico nos procedimentos de recrutamento de pessoal; 

No âmbito da ação regulamentar, neste período, destaca-se a submissão a consulta 

pública do projeto de Regulamento de Atribuição de Lotes de Terreno para Construção 

de Habitação Própria na Urbanização da Videira Norte. 

Por deliberação de 9 de julho de 2001, foi aprovado o Regulamento de Candidaturas 

a Lotes Unifamiliares, com vista à regulamentação da venda dos lotes 

infraestruturados para autoconstrução que compõem o loteamento da Videira Norte. 

Ora, volvidos dezoito anos sobre a aprovação do referido regulamento, o mesmo 

revelou-se absolutamente desatualizado, face à realidade atual, quer no que concerne 

ao valor de venda dos lotes, quer aos critérios de seleção dos candidatos. Após 

análise do regulamento em vigor, concluiu-se que, tecnicamente, se revela mais 

assertiva a elaboração de um novo regulamento que substitua integralmente o atual. 

Pelo que, foi elaborado o novo projeto de regulamento, tendo-se promovido a consulta 

pública, submetendo-se agora à digníssima Assembleia para aprovação, entrando em 

vigor após a sua publicitação em Diário da República. 

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

recrutamento de pessoal – sapador florestal a termo incerto, que se encontra 

concluído. 

Noutro contexto, evidencia-se o apoio jurídico prestado na aprovação do Loteamento 

n.º 2 da Zona Industrial do Montalvo, da freguesia e concelho de Mira, de iniciativa 

municipal, que permitirá a expansão daquela zona industrial. 

Mais se ressalva, no âmbito da contratação pública o apoio prestado na formalização 

do contrato da cessão da posição contratual no contrato n.º 3/19, considerando a 

impossibilidade do adjudicatário cumprir integralmente o contrato firmado. Neste 

contexto, o artigo 316.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, determina que na falta de 

estipulação contratual ou quando outra coisa não resultar do contrato, é admitida a 

cessão da posição contratual nos termos do disposto no referido código.  

Acresce que, continua a ser dado seguimento aos procedimentos resultantes dos 

incêndios de 15 de outubro, nomeadamente na elaboração e submissão a assinatura 

de declarações de destruição pelo fogo de edificações para efeitos de participação às 

Finanças, bem como, dos processos administrativos tendentes à regularização da 

situação registral de prédios afetados. 

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

compreendido desde a última reunião até à presente data não foi apresentada 

qualquer reclamação no Livro de Reclamações, escudamo-nos por ora de qualquer 

tratamento. 

Por outro lado, refere-se que ao abrigo do dever que assiste ao Município, previsto no 

artigo 100.º do RJUE foram preparados e envidos para o Ministério Público, neste 

período, cerca de três processos. Este dispositivo determina que “O desrespeito dos 
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atos administrativos que determinem qualquer das medidas de tutela da legalidade 

urbanística previstas no presente diploma constitui crime de desobediência, nos 

termos do artigo 348.º do Código Penal”.  

 

Contraordenações 

Na área das contraordenações, os serviços administrativos são responsáveis pela 

instrução dos processos de contraordenação que podem ter origem numa denúncia 

particular, numa participação ou num auto de notícia, elaborado pelos Fiscais 

Municipais ou autoridades policiais (GNR e PSP) 

Procedem também à cobrança coerciva de dívidas referentes a receitas municipais 

não pagas dentro do prazo de pagamento voluntário. 

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

Participações 2017 2018 2019 

Participações da Fiscalização Municipal    

- Para Instauração de Processo de Contraordenação 15 16 34 

Participações da GNR    

- Para Instauração de Processo de Contraordenação    

Denúncias 4 5 10 

Entrada de defesa de processos de Contraordenação 3   

Audições em Processos de Contraordenação 4   

Não comparência 4   

Pagamentos Voluntários / Coimas Pagas 0   

Mandados 13   

Ofícios 6   

Processos para instaurar 15 21 34 

Total de processos  34 21 34 

 

Encontram-se em curso os seguintes processos de Contraordenação: 

Anos Processos de Contraordenação em curso 

2016 61 

2017 50 

2018 22 

2019 34 

Total 167 
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Contencioso 

Por outro lado, no âmbito do acompanhamento ao Contencioso, foi registada a abertura de 14 processos desde o início do ano. 

Dando-se agora conta do ponto da situação dos processos judiciais pendentes: 

PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM SETEMBRO DE 2019         

N.º E TIPO DE PROCESSO AUTOR/REQUERENTE RÉU/REQUERIDO OBJETO/ CAUSA DE PEDIR PROBABILIDADE 

DE RESULTADO 

990/06.0 BECBR – 

Acção Adm. Especial 

Glória Rodrigues - Funcionária Município de Mira Nulidade de deliberações de 

Câmara 

Remoto  

394/11.2 BECBR – 

Acção Administrativa 

Comum 

Ana Elvira Poiares Maduro e 

outros 

Município de Mira Pedido de indemnização por 

responsabilidade civil 

extracontratual - €1.200.000 

Findo. 

Totalmente 

improcedente* 

307/12.4BECBR - 

Acção Administrativa 

Comum 

Construções Júlio Lopes, SA Município de Mira Empreitada de correcção do 

traçado e repavimentação da 

Variante Sul - Indemnização € 

368.493,88 

Transação  

573/12.5BECBR - 

Acção Administrativa 

Comum 

Construções Júlio Lopes, SA Município de Mira Empreitada de Correção do traçado 

e repavimentação da Variante Sul - 

Indemnização € 409.994,94 

Transação  
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177/18.9BECBR João Manuel Miranda Lopes Município de Mira Responsabilidade Civil 

Extracontratual (23.291,57€) 

Possível 

parcialmente 

228/18.7T9CNT Município de Mira José Ferreira Lajas e mulher Participação criminal crime 

alteração de marco, falsificação de 

documentos e burla 

Possível 

273/18.2BECBR Cornélia Vergowe Município de Mira Responsabilidade Civil 

Extracontratual (28.239,63€) 

Possível 

parcialmente 

313/18.5BECBR José Ferreira Lajas Município de Mira Prática de ato administrativo Remoto 

132/19.1BBECBR CHUC Município de Mira Responsabilidade Civil 

Extracontratual (1.775,82€) 

Possível 

parcialmente 

189/19.5BECBR 

Prov. Cautelar 

Município de Mira ADCL Abstenção da prática de ato Possível 

159/19.3BECBR 

Ação Adm. Comum 

Município de Mira Campestre & Romântica Lda Pagamento dívida  Possível 

196/19.8BECBR António José Penela e outros Município de Mira Intimação para prestação de 

informações e passagem de 

certidões 

Findo por 

inutilidade 

superveniente da 

lide 



 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL | RELATÓRIO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 

_______________________________________________________________________ 
 

21 | P Á G I N A  
 

414/19.2BECBR Município de Mira ADCL Condenação à adoção e/ou 

abstenção de comportamentos 

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  

132/17.6BECBR 

Acção Administrativa 

Comum 

Carlos Alberto Machado de 

Sousa e esposa 

Município de Mira Acção de Responsabilidade civil por 

factos ilícitos 

Remoto 

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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RECURSOS HUMANOS 

Atendimento de trabalhadores; 

Arquivo de documentação nos respetivos processos; 

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

de férias, entre outras no SGP; 

Envio mensal, após processamento de vencimentos, das diversas relações 

contributivas designadamente para a Caixa Geral de Aposentações, Segurança 

Social, Sindicatos, ADSE, Seguros; 

Processamento de Vencimentos, impressão de diversas listagens e emissão de 648 

Recibos de vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores; 

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

arquivo) e respetiva movimentação na aplicação My Doc (149); 

Processamento mensal de comparticipações da ADSE, 188 recibos (82 recibos em 

junho; 60 recibos em julho e 46 recibos em agosto). 

 

ADSE: 

Recebidos 29 cartões da ADSE, efetuada a respetiva alteração de dados na aplicação 

de pessoal, entrega aos trabalhadores e arquivo no processo individual; 

Inscrição de descendente na ADSE Direta (2); 

Pedido de cartão de aposentado na ADSE direta (2); 

Pedido de cartão europeu de seguro de doença (1); 

Inserido comprovante de matrícula na ADSE Direta e atualização no SGP – (4); 

Pedido de Junta médica da ADSE via ADSE direta (2). 

 

CGA: 

Pedido de Junta médica da CGA para eventual aposentação por incapacidade de 

trabalhador e envio através da CGA direta e envio de documentação adicional (2); 

Pedido de alteração de Dados de trabalhador e envio de modelo para CGA (1); 

Simulação de aposentação de trabalhador na CGA Direta (1); 

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

motivo de aposentação de trabalhador (2). 
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INFORMAÇÕES: 

Informação sobre acumulação de funções (1); 

Informação sobre licença sem remuneração – (1); 

Informação sobre importâncias devidas por cessação de funções – (2). 

 

DECLARAÇÕES: 

Declaração de escalão de abono de família (5); 

Declaração de vínculo (3); 

Declaração de comparticipações da ADSE a trabalhador (1); 

Declaração de horário de trabalho praticado (2); 

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

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

Elaboração de notificações de admissão (5); 

Elaboração de ata do método e seleção - avaliação curricular (1); 

Elaboração de notificações para realização de método de seleção EAC – (10); 

Despacho de homologação (1); 

Elaboração da Lista de ordenação final – Homologação (1); 

Aviso para DR lista homologação (1); 

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

publico por tempo determinável, na modalidade de CTFP – termo resolutivo certo; 

Elaboração de atas (2); 

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

• Elaboração de proposta para procedimento concursal para preenchimento de 

um lugar para o cargo de direção intermédia de 3º grau de chefe de unidade – 

Unidade de Contabilidade, Património e Aprovisionamento; 

• Elaboração ofício para constituição de júri 

• Elaboração de Aviso de abertura de procedimento concursal para 

preenchimento de um lugar para o cargo de direção intermédia de 3º grau de 

chefe de unidade – Unidade de Contabilidade, Património e Aprovisionamento 

para publicação no DR 

• Elaboração de despacho e da continuação em regime de substituição por + 90 

dias elaboração de Aviso para publicação no DR (1); 

Elaboração de Aviso para DR de prorrogação de Licença s/ remuneração (1); 
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MOBILIDADE ENTRE SERVIÇOS: 

Elaboração de atas (2); 

Receção de 1 candidatura; 

Elaboração ofício para notificação método de seleção (1); 

Elaboração ofício/anuência da mobilidade de trabalhador para outro Município e 

elaboração de guia de vencimento (2); 

Concurso interno de ingresso para admissão de estagiário de especialista de 

Informática de Grau 1 – nível 2: 

• Envio para publicação DR celebração CTFP - tempo indeterminado e início de 

estágio 

• Elaboração de Contrato trabalho (CTFP)  

Preenchimento de 1 formulário relativo a prestações de abono de família processadas 

por este Município, para apresentação no estrangeiro; 

Fornecimento à contabilidade de contas correntes do 1 º semestre 2019 relativas ao 

pessoal não docente (59); 

Fornecimento à contabilidade de acumulados do ano 2018 relativos a trabalhadores 

que executam funções no exterior (33); 

Fornecimento à contabilidade de diversos documentos para ROC (listagem de pessoal 

em pdf e excel; contas correntes de março e junho; conta corrente da ADSE cods 

4015 e 8150; ajudas de custo do 1º semestre - 7); 

Fornecimento de documentação relativa a Recursos Humanos no âmbito da Auditoria 

ROC (36 recibos aleatórios, ajudas de custo e dados fiscais (2); 

Reporte de informação referente à Avaliação de desempenho do Município através do 

SIIAL, referente ao biénio 2017-2018; 

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-Trimestral e semestral; 

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

de informação do pessoal não docente; 

Elaboração de Proposta para RC (Metrologia); 

SIADAP; 

Apoio administrativo ao CCA; 

Elaboração de atas do CCA; 
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APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

 

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

no período de junho a agosto de 2019, salientamos o apoio técnico-administrativo 

prestado aos órgãos autárquicos, Câmara Municipal e Assembleia Municipal: 

• Secretariado da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 27 de junho de 

2019 e extraordinária de 30 de agosto de 2019, elaboração das respetivas 

minutas, editais das deliberações e tratamento do respetivo expediente; 

• Secretariado das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 14 e 27 de 

junho, 11de julho e 04 de setembro e extraordinárias de 31 de julho e 22 de 

agosto de 2019 ; elaboração das atas, minutas, editais das deliberações e 

tratamento do respetivo expediente; 

• Organização da documentação e expediente relativo às referidas 

reuniões/sessões, tratamento e arquivo, nomeadamente: 

o Elaboração de agendas das reuniões de Câmara e de ordens de 

trabalho das sessões da Assembleia Municipal e envio para o serviço 

de informática para proceder à respetiva publicitação no site do 

Município; 

o Envio das agendas das reuniões de Câmara e respetiva documentação 

para os Senhores Vereadores através da plataforma “Arquivo”; 

o Envio das convocatórias, ordens de trabalho das sessões da 

Assembleia Municipal e respetiva documentação para os 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 Elaboração das atas das reuniões do Executivo Municipal 

o Envio dos editais das deliberações para o serviço de Informática, de 

modo a que possam ser publicados no site do Município de Mira; 

o Envio das atas das reuniões da Câmara Municipal e das sessões da 

Assembleia, após aprovação, para o serviço de Informática, com vista 

à sua disponibilização no site do Município; 

o Elaboração e envio de extratos das atas aprovadas em cada reunião 

de Câmara para os diferentes serviços e divisões; 

o Emissão de certidões das deliberações dos Órgãos Municipais, sempre 

que solicitadas pelos diferentes serviços; 
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Deliberações das reuniões da Câmara Municipal 

Na reunião ordinária de 14 de junho, foram apresentadas 29 propostas, das quais 

13 na Divisão Administrativa e Financeira, 4 na Divisão de Educação, Cultura e 

Desporto, 6 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 

6 na Unidade de Gestão Urbanística designadamente: 

 

 

 

Na reunião ordinária de 27 de junho, foram apresentadas 11 propostas, das quais 6 

na Divisão Administrativa e Financeira, 1 na Divisão de Obras Municipais e 4 na 

Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 
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Reunião de Câmara de 14/06/2019

Aprovado por Unanimidade Aprovado por Maioria Tomado Conhecimento
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Na reunião ordinária de 11 de julho, foram apresentadas 20 propostas, das quais 6 

na Divisão Administrativa e Financeira, 4 na Divisão de Obras Municipais, 2 na Divisão 

de Educação, Cultura e Desporto, 7 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 

Ordenamento e Ambiente e 1 na Unidade de Gestão Urbanística designadamente: 
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Tomado Conhecimento
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Na reunião extraordinária de 31 de julho, foram apresentadas 3 propostas, na 

Divisão Administrativa e Financeira, designadamente: 

 

 

Na reunião extraordinária de 22 de agosto, foram apresentadas 50 propostas, das 

quais 15 na Divisão Administrativa e Financeira, 2 na Divisão de Obras Municipais, 5 

na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, 15 na Divisão de Proteção Civil, 

Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 13 na Unidade de Gestão Urbanística 

designadamente: 
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Aprovado por Unanimidade Aprovado por Maioria Tomado Conhecimento
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Na reunião ordinária de 04 de setembro, foram apresentadas 11 propostas, das 

quais 2 na Divisão Administrativa e Financeira, 3 na Divisão de Obras Municipais, 2 

na Divisão de Educação, Cultura e Desporto e 4 na Unidade de Gestão Urbanística 

designadamente: 

 

 

Deliberações das sessões da Assembleia Municipal 

Na sessão ordinária de 27 de junho, foram apresentados 7 pontos das quais 5 foram 

aprovados por maioria, 1 tomado conhecimento e 1 aprovado por unanimidade. 

Na sessão extraordinária de 30 de agosto, foram apresentados 5 pontos dos quais 1 

foi aprovado por unanimidade, 3 foram aprovados por maioria e um foi tomado 

conhecimento. 

 

Ainda no âmbito do apoio aos órgãos autárquicos:  

• Coordenação do relatório de atividades municipais a submeter à Assembleia 

Municipal; 

• Acompanhamento e coordenação dos procedimentos administrativos inerentes 

à elaboração e aprovação de protocolos, de acordo com o procedimento em 

vigor; 

• Envio, para o serviço de Informática, dos relatórios dos serviços de modo a 

serem publicados no site no Município de Mira, de acordo com o objetivo n.º 3 

definido para a Secção de Apoio aos Órgãos Municipais pelo Gabinete de 

Gestão da Qualidade; 

 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Reunião de Câmara de 04/09/2019

Aprovado por Unanimidade Aprovado por Maioria
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Em matéria de contratos públicos: 

• Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de sinalização”, celebrado 

com “Omnimira, Construções, Lda.” Valor do contrato: 27.577,20 € 

• Elaboração do contrato de “Empreitada de execução de passadiço para 

apoio balnear”, a celebrar com “Toscca, Equipamentos em Madeira, Lda.” 

Valor do contrato: 121.409,50 € 

• Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de Serviços de Cópia, 

Impressão e Digitalização”, celebrado com “Kónica Minolta Business 

Solutions Portugal, Unipessoal, Ldª..” Valor do contrato: 38.316,36 € 

• Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de passeios e outros 

trabalhos complementares a diversas intervenções no concelho”, 

celebrado com “João Manuel de Jesus Cuco.” Valor do contrato: 29.885,50 € 

• Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços para realização 

de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e Remodelação das Infra-estruturas 

e Ampliação da Zona Industrial de Mira – Polo I”, celebrado com “Curso de 

Água, Ldª.” Valor do contrato: 10.900,00 € 

• Elaboração e outorga do contrato de “Contratação de serviços de aluguer 

operacional de 5 veículos”, celebrado com “Lease Plan Portugal - Comércio 

e Aluguer de Automóveis e Equipamentos Unipessoal, Ldª..” Valor do contrato: 

96.870,00€ 

• Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de reparação e 

manutenção de bombas de água de consumo humano”, celebrado com 

“Fernando Miranda Gonçalves.” Valor do contrato: 32.965,00€ 

• Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de ligação de 

abastecimento de água – Carromeu – Ramalheiro”, celebrado com 

“Omnimira, Construções, Lda.” Valor do contrato: 28.545,00 € 

• Elaboração e outorga do contrato de “Passadiços do Parque de Merendas 

da Lagoa”, celebrado com “Toscca, Equipamentos em Madeira, Lda.” Valor do 

contrato: 88.400,88€ 

• Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de impressão 

de material promocional”, celebrado com “Alvoprint, Ldª.” Valor do contrato: 

12.797,00 € 

• Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviço de apoio 

operacional ao Parque de Campismo Municipal da Praia de Mira”, 

celebrado com “EGOR Outsourcing – Prestação de Serviços, Organização e 

Administração de Pessoal, Ldª.” Valor do contrato: 74.257,76 € 
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• Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de contratação 

do artista “Miguel Araújo” para as Festas S. Tomé 2019”, celebrado com 

“Primeira Linha, Ldª.” Valor do contrato: 13.750,00€ 

• Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de remodelação do 

sistema de tratamento do reservatório de água da Lagoa”, celebrado com 

“Tecnilab Portugal – Sociedade de Planeamento Técnico e Cientifico, SA.” 

Valor do contrato: 134.996,91 € 

• Elaboração e outorga do contrato de “Prestação de serviços de conceção e 

organização logística das festas de S. Tomé 2019”, celebrado com 

“RHODES ENTERTAINMENT, LDA.” Valor do contrato: 59.000,00€ 

• Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de fornecimento e 

montagem de equipamento de bombagem de novos furos das captações 

da Lagoa”, celebrado com “Captágua – Captações de Água, Lda.” Valor do 

contrato: 19.548,72 € 

• Elaboração e outorga do contrato de cessão da posição contratual do contrato 

n.º 3/19 denominado “Empreitada de intervenções urgentes de 

regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios florestais 

ocorridos entre agosto e outubro de 2017”, celebrado com “Revicalçadas 

Unipessoal, Lda.” e “Floponor, S.A” Valor do contrato: 100.796,00 €  

• Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de Serviços de manutenção 

e assistência técnica a parcómetros do Município de Mira”, celebrado com 

“RESOPRE – SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE 

PRECISÃO, S.A..” Valor do contrato: 13.400,00€ 

• Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de confeção e 

fornecimento de Refeições e Lanches Escolares para o Ano Letivo 

2019/2020, ao abrigo do (Acordo Quadro da CIM -RC)”, celebrado com 

“EUREST (Portugal) – Sociedade Europeia de Restaurantes, Ldª.” Valor do 

contrato: 161.995,76€ 

• Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de conceção 

gráfica e produção”, celebrado com “Thinking Ahead, Unipessoal, Ldª.” Valor 

do contrato: 19.015,00 € 
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Tabela representativa dos contratos celebrados e vertidos nos relatórios da 
SAOM apresentados à Assembleia Municipal nos meses a seguir indicados: 

 

RELATÓRIO DE: Nº. 
CONTRATOS: 

DEZEMBRO/2018 23 

FEVEREIRO/2019 4 

ABRIL/2019 11 

JUNHO/2019 12 

JULHO 7 

AGOSTO 3 

SETEMBRO 1 

 

 

UNIDADE DE CONTABILIDADE, APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

 

O presente relatório síntese, que tem por período de análise Agosto 2018/2019, 

pretende expressar, de modo sucinto, a evolução da situação quanto à execução do 

Orçamento da Receita (cobrada) e da Despesa (faturada) e das Grandes Opções 

do Plano (GOP) utilizando a metodologia comparativa para o período homólogo do 

ano anterior (Variação Homóloga – VH).  

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

execução orçamental, nomeadamente, do endividamento, liquidez, compromissos, 

propensão à despesa, grau e tendência da execução da receita e défice orçamental. 

Deste modo, é apresentada a seguir, a situação até ao final do mês de Agosto de 

2019 quanto à: 

a) Execução Global do Orçamento; 

b) Execução Orçamental da Receita; 

c) Execução Orçamental da Despesa; 

d) Execução Orçamental das Grandes Opções do Plano; 

e) Evolução do Endividamento; 
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ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL 

No quadro seguinte apresentamos em primeiro lugar a evolução da Receita Total 

Cobrada e da Despesa Total Paga até ao final do mês de Agosto no período 

compreendido entre 2016 e 2019.  

 

Quadro n.º 1 – Indicadores Orçamentais 

O saldo corrente representa a diferença entre a receita corrente cobrada líquida e a 

despesa corrente paga. 

Ora, pela análise do quadro acima, verificamos que, no final do Mês de Agosto de 

2019, o Município não conseguiu gerar um superavit corrente, situação que será 

explicável pela alteração das datas de pagamento do IMI verificada em 2019. 

Tal como referimos no relatório apresentado em Maio, os dados apurados em 2019 

relativamente à receita não são diretamente comparáveis com os registados nos anos 

anteriores pois, a partir de 2019, as notas de cobrança do IMI passaram a chegar às 

caixas do correio dos proprietários e a ser disponibilizadas nas páginas pessoais no 

Portal das Finanças em abril, um mês mais tarde face à prática desde que este 

imposto foi criado, em 2003.  

Em consequência, o IMI também começou a ser pago um mês mais tarde, em maio, 

em vez de abril, isto é, Maio, agosto e novembro passaram a ser as novas datas de 

pagamento do IMI.  
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Em maio é paga a prestação única, se o valor do imposto for igual ou inferior a 100 

euros, ou a primeira prestação, se o valor do imposto for superior a 100 euros. Agosto 

é o mês da segunda prestação, se o valor do imposto for superior a 500 euros. 

Finalmente, em novembro, é paga a segunda prestação, se o valor do imposto for 

superior a 100 euros e igual ou inferior a 500 euros, ou a terceira prestação, se o valor 

do imposto for superior a 500 euros. 

Assim sendo, comparativamente com o ano anterior (2018), o presente relatório não 

incorpora o valor da segunda prestação do IMI que, tal como explicitamos, em 2019, 

só será transferido para os Municípios durante o mês de Setembro. 

De referir que no momento da elaboração do presente relatório já é possível afirmar 

que, relativamente à segunda tranche do IMI, o Município irá receber uma verba 

superior aos 190 mil euros, pelo que facilmente se conclui que se, à semelhança dos 

anos anteriores, se a mesma tivesse sido transferida para o Município no mês de 

Agosto, também no presente exercício económico teria sido apurado um superavit 

corrente bastante significativo. 

 

 

Gráfico n.º 1 – Evolução da Receita Cobrada vs Despesa Paga 

Se, para além do indicador supra referido, efetuarmos uma análise da receita liquidada 

(“faturada”) do próprio exercício vs a despesa faturada referente ao próprio ano, teremos 

uma visão mais nítida sobre a propensão que existirá para o surgimento de novos deficit 

/ superavit orçamentais. 
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Assim, da análise do quadro podemos constatar que, até ao final de Agosto de 2019, o 

Município de Mira conseguiu gerar um superavit de 1.780.166,38€ entre a receita 

cobrada referente ao exercício em curso e a despesa emitida em 2019, o que representa 

um crescimento bastante significativo (+80%) face ao verificado em igual período de 

2018.  

. 

 

Gráfico n.º 2 – Evolução da Receita Cobrada vs Despesa Paga do Ano 

Podemos ainda analisar um terceiro indicador que nos permite aferir o volume de 

despesa na ótica dos compromissos, portanto numa fase mais embrionária do processo 

de execução da despesa Municipal.  

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

realizar (compromissos) e que, no final do mês de Agosto de 2019, ainda se encontrava 

por pagar. 
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Gráfico n.º 3 – Compromissos por Pagar 

Relativamente à análise dos compromissos por pagar importará no entanto fazer uma 

ressalva relativamente à comparação dos valores apurados em anos anteriores, pois, 

com a entrada em vigor da Lei 8/2012, de 12 de Fevereiro (Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso), o Município de Mira passou, a partir de 2017, a efetuar o 

registo dos Compromissos relativos a contratos com principais prestadores de 

serviços (Ex: Ersuc, ACL, AIBAP) com base numa estimativa para o Semestre/Ano, 

quando em 2016 eram efetuados, mês a mês, em função do valor de cada uma das 

faturas que iam sendo rececionadas no Município. 

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

boas práticas preconizadas pelo ROC, optou por, simultaneamente, fazer o registo do 

compromisso das despesas com o Pessoal e das amortizações de empréstimos logo 

no início do ano e não, mês a mês, como até ao momento.  

Assim, os valores apurados no presente exercício económico de 2019 não serão 

diretamente comparáveis com os registados em igual período de 2018 e, muito menos 

com os registados nos anos anteriores a 2017.  

Assim, se analisarmos o valor dos compromissos por pagar registados até ao final do 

mês de Agosto de 2019, verificamos que o seu valor é 2.409.097,58€ superior ao 

registado em igual período de 2018 mas que, deste valor, 1.686.345,23€ dizem 

respeito a compromissos por pagar referente às Despesas Com o Pessoal e 

60.175,82€ dizem respeito a Amortização de Empréstimos.  
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Importa ainda referir que, dos compromissos por pagar registados no final de Agosto 

de 2019, 1.486.989,83€ dizem respeito à Aquisição de Bens de Capital, ou seja, uma 

parcela bastante significativa dos compromissos assumidos pelo Município e que 

ainda se encontravam por pagar dizem respeito à necessidade de aumentar o ritmo 

de execução dos projetos de investimento co-financiados no âmbito do atual quadro 

comunitário de apoio, Portugal 2020. 

 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

Conforme se poderá verificar pela análise do quadro n.º 2, no final de Agosto de 2019, 

a Taxa de Execução da receita atingiu os 48,87%, que se traduziram na cobrança de 

7.810.920,02€ dos quais 3.083.707,58€ correspondem a “Transferências Correntes” 

(FEF, FSM, IRS), 1.456.045,51€ dizem respeito à “Impostos Diretos” (IMI, IMT, IUC) e 

1.153.678,59€ a “Venda de Bens e Serviços Correntes” (Ex: Água). 

A Taxa de Execução da receita apurada no final do Mês de Agosto de 2019 é inferior ao 

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

valor apurado adicionarmos o valor que o Município irá receber relativo à segunda 

tranche do IMI (cerca de 190 mil euros), facilmente se conclui que a “real” taxa de 

execução da receita será, garantidamente, superior a 50%, portanto perfeitamente em 

linha com o que foi registado nos anos anteriores. 

 

Quadro n.º 2 – Receita Cobrada Liquida até final Agosto- Evolução 

Através do gráfico n.º 4 podemos analisar a evolução, ao longo dos últimos quatro anos, 

da taxa de execução da receita apurada até ao final do mês de Agosto. 
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Gráfico n.º 4 – Taxa de Execução da Receita no final de Agosto2019 

Através da análise do quadro n.º 3 podemos verificar o comportamento que, no final de Agosto de 2019, as diversas componentes da receita 

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

Será importante destacar a elevada taxa de execução verificada na Venda de Bens de Investimento (68,95%), nos Impostos Diretos (67,47%), 

nos Impostos Indiretos (66,60%), nas Taxas, multas e Outras Penalidades (64,48%) e nas Transferências Correntes (60,31%).  

Classif. Designação 

AGOSTO 2019 

Dotação Anual Cobrado 
% de 

Execução 

 01  Impostos directos      2 157 948,00 €       1 456 045,51 €  67,47% 
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 02  Impostos indirectos         257 055,00 €          171 202,72 €  66,60% 

 04  Taxas, multas e outras penalidades         588 753,00 €          379 602,73 €  64,48% 

 05  Rendimentos da propriedade            47 010,00 €               5 198,03 €  11,06% 

 06  Transferências correntes      5 112 896,05 €       3 083 707,58 €  60,31% 

 07  Venda de bens e serviços correntes      2 619 179,00 €       1 153 678,59 €  44,05% 

 08  Outras receitas correntes            43 434,00 €             45 453,36 €  104,65% 

 09  Venda de bens de investimento         704 270,00 €          485 598,51 €  68,95% 

 10  Transferências de capital      2 516 588,88 €          770 603,76 €  30,62% 

 12  Passivos Financeiros      1 800 010,00 €          122 734,87 €  6,82% 

 15  RAP              1 000,00 €                  749,65 €  74,97% 

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

 

RECEITA TOTAL    15 984 488,64 €       7 810 920,02 €  48,87% 

 

Quadro n.º 3 – Execução da Receita Total Cobrada Líquida até final Agosto 2019
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Gráfico n.º 4 – Peso Relativo de Cada Componente da Receita – Até final de Agosto 

2019 

 

RECEITA CORRENTE 

No final de Agosto de 2019, a percentagem de realização das receitas correntes 

situava-se nos 58,14% correspondendo a um volume de cobrança de receita de 

6.294.888,52€ (Quadro n.º 4). 
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Quadro n.º 4 – Execução da Receita Corrente até ao final de Agosto de 2019 

O gráfico n.º 5 apresenta a estrutura das receitas correntes no final do Mês de Agosto 

de 2019, isto é, representa o peso relativo que cada rubrica tem no total da receita 

corrente cobrada pelo Município de Mira. 

 

Gráfico n.º 5 – Estrutura das Receitas Correntes 

Dotação 

Anual
Cobrado

% de 

Execução

 01  Impostos directos 2 157 948,00 €   1 456 045,51 €   67,47%

 0102  Outros 2 157 948,00 €   1 456 045,51 €   67,47%

 010202  Imposto municipal sobre imóveis 1 529 900,00 €   903 331,77 €      59,05%

 010203  Imposto único de circulação 303 427,00 €      235 989,56 €      77,77%

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 324 611,00 €      316 724,18 €      97,57%

 02  Impostos indirectos 257 055,00 €      171 202,72 €      66,60%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 588 753,00 €      379 602,73 €      64,48%

 05  Rendimentos da propriedade 47 010,00 €         5 198,03 €           11,06%

 06  Transferências correntes 5 112 896,05 €   3 083 707,58 €   60,31%

 060301  Estado 4 731 576,00 €   3 033 713,58 €   64,12%

 06030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 3 454 271,00 €   2 216 485,00 €   64,17%

 06030102  Fundo Social Municipal 215 106,00 €      143 400,00 €      66,66%

 06030103  Participação fixa no IRS 398 847,00 €      265 896,00 €      66,67%

 06030199  Outras 663 352,00 €      407 932,58 €      61,50%

 060306  Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 314 780,05 €      14 118,32 €         4,49%

 060307  Serviços e fundos autónomos 66 530,00 €         35 875,68 €         53,92%

 07  Venda de bens e serviços correntes 2 619 179,00 €   1 153 678,59 €   44,05%

 08  Outras receitas correntes 43 434,00 €         45 453,36 €         104,65%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 10 826 275,05 € 6 294 888,52 €   58,14%

Classif. Designação
AGOSTO 2019
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A análise do quadro n.º 5 permite-nos concluir que, no final de Agosto de 2019, a 

receita corrente cobrada pelo município de Mira registava, aparentemente, um 

decréscimo de 88.398,40€ (-1,38%) face a igual período de 2018.  

Para este resultado em muito contribui a redução verificada nos Impostos Diretos (-

191.463,92€), mais concretamente na cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(-246.055,41€) que, como já vimos, é um decréscimo apenas “aparente”, isto é, se 

considerarmos o valor de IMI que irá ser transferido para o Município ao longo do mês 

de Setembro (aproximadamente 190 mil euros) e que, nos anos anteriores, era pago 

um mês antes (Agosto), facilmente se conclui que não existe um decréscimo nos 

Imposto Diretos, a sua cobrança está em linha com o verificado em 2018. 

Importa destacar o crescimento registado na cobrança no IMT (+15,31%) e nas Taxas, 

Multas e Outras Penalidades (+5,52%) que será um bom indicador do clima 

económico vivido no Município de Mira, isto é, neste momento, Mira é um espaço de 

grande atratividade empresarial. 
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Quadro n.º 5 – Evolução da Receita Corrente até final de Agosto 

VALOR (€) %

 01  Impostos directos 1 351 932,60 € 1 530 036,12 € 1 647 509,43 € 1 456 045,51 €  191 463,92 €- -11,62%

 010202  Imposto municipal sobre imóveis 1 000 343,70 € 1 109 231,90 € 1 149 337,18 € 903 331,77 €     246 005,41 €- -21,40%

 010203  Imposto único de circulação 201 589,37 €    208 137,22 €    223 506,56 €    235 989,56 €     12 483,00 €   5,59%

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 149 999,53 €    212 667,00 €    274 665,69 €    316 724,18 €     42 058,49 €   15,31%

 02  Impostos indirectos 90 040,03 €       102 046,97 €    178 112,17 €    171 202,72 €     6 909,45 €-     -3,88%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 325 809,39 €    396 206,44 €    359 759,09 €    379 602,73 €     19 843,64 €   5,52%

 05  Rendimentos da propriedade 20 688,31 €       18 972,98 €       10 527,79 €       5 198,03 €          5 329,76 €-     -50,63%

 06  Transferências correntes 3 194 651,23 € 3 085 154,62 € 3 246 632,65 € 3 083 707,58 €  162 925,07 €- -5,02%

 06030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 2 233 392,00 € 2 318 704,00 € 2 349 328,00 € 2 216 485,00 €  132 843,00 €- -5,65%

 06030102  Fundo Social Municipal 143 400,00 €    143 400,00 €    143 400,00 €    143 400,00 €     -  €               0,00%

 06030103  Participação fixa no IRS 253 392,00 €    241 424,00 €    251 816,00 €    265 896,00 €     14 080,00 €   5,59%

 06030199  Outras 491 914,59 €    335 991,75 €    449 806,35 €    407 932,58 €     41 873,77 €-   -9,31%

 060306  Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados -  €                   17 674,24 €       21 859,46 €       14 118,32 €       7 741,14 €-     -35,41%

 060307  Serviços e fundos autónomos 72 552,64 €       27 960,63 €       30 422,84 €       35 875,68 €       5 452,84 €     17,92%

 07  Venda de bens e serviços correntes 1 037 281,04 € 1 052 340,37 € 932 945,11 €    1 153 678,59 €  220 733,48 € 23,66%

 08  Outras receitas correntes 12 446,28 €       27 697,23 €       7 800,68 €         45 453,36 €       37 652,68 €   482,68%

TOTAL DE RECEITA CORRENTE 6 032 848,88 € 6 212 454,73 € 6 383 286,92 € 6 294 888,52 €  88 398,40 €-   -1,38%

VARIAÇÃO 2018-2019
Classif. Evolução da Cobrança de Receita Corrente ago/16 ago/17 ago/18 ago/19
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No gráfico n.º 6 podemos analisar o comportamento da receita corrente no final de Agosto, no período compreendido entre 2016 e 2019. 

 

Gráfico n.º 6 – Evolução das Receitas Correntes até final de Agosto (2016-2019) 

 

 

RECEITA DE CAPITAL 

Tal como se poderá constatar pela análise do quadro n.º 6, no final de Agosto de 2019, a execução da receita de capital tinha atingido um 

valor de 1.378.937,14€, correspondendo a uma taxa de execução de 27,46%. 
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Quadro n.º 6 – Execução da Receita de Capital 

VALOR (€) %

 09  Venda de bens de investimento 54 971,38 €          153 536,14 €        121 070,94 €        485 598,51 €        364 527,57 €    301,09%

 10  Transferências de capital 672 001,78 €        582 056,39 €        856 032,85 €        770 603,76 €        85 429,09 €-      -9,98%

 100301  Estado 248 152,00 €        257 632,00 €        264 230,00 €        467 824,00 €        203 594,00 €    77,05%

 10030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 248 152,00 €        257 632,00 €        261 032,00 €        255 872,00 €        5 160,00 €-        -1,98%

 100307  Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 423 849,78 €        324 424,39 €        591 802,85 €        302 779,76 €        289 023,09 €-    -48,84%

 12  Passivos Financeiros -  €                      -  €                      -  €                      122 734,87 €        122 734,87 €    0,00%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 1 148,13 €            1 142,53 €            356,55 €                749,65 €                393,10 €            110,25%

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

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 726 973,16 €        735 592,53 €        977 103,79 €        1 378 937,14 €    401 833,35 €    41,12%

VARIAÇÃO 2018-2019
Classif. Evolução da Cobrança da Receita de Capital ago/16 ago/17 ago/18 ago/19
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O gráfico n.º 7 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de Agosto de 

2019. 

 

Gráfico n.º 7 – Estrutura das Receitas de Capital 

 

O quadro n.º 7 permite-nos analisar, em termos homólogos, a evolução da cobrança 

da receita de capital no período compreendido entre 2016 e 2019. 

 

Quadro n.º 7 – Evolução da Receita de Capital 

 

Da análise do quadro n.º 7 podemos constatar que, comparativamente a igual período 

de 2018, no final de Agosto de 2019, as receitas de capital cresceram 20,24%, 

crescimento este que, fundamentalmente, se ficou a dever ao aumento verificado na 

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

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

 

VALOR (€) %

 09  Venda de bens de investimento 54 971,38 €          153 536,14 €        121 070,94 €        485 598,51 €        364 527,57 €    301,09%

 10  Transferências de capital 672 001,78 €        582 056,39 €        856 032,85 €        770 603,76 €        85 429,09 €-      -9,98%

 10030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 248 152,00 €        257 632,00 €        261 032,00 €        255 872,00 €        5 160,00 €-        -1,98%

 100307  Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 423 849,78 €        324 424,39 €        591 802,85 €        302 779,76 €        289 023,09 €-    -48,84%

 12  Passivos Financeiros -  €                      -  €                      -  €                      122 734,87 €        122 734,87 €    0,00%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 1 148,13 €            1 142,53 €            356,55 €                749,65 €                393,10 €            110,25%

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

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 726 973,16 €        735 592,53 €        977 103,79 €        1 378 937,14 €    401 833,35 €    41,12%

VARIAÇÃO 2018-2019
Classif. Evolução da Cobrança da Receita de Capital ago/16 ago/17 ago/18 ago/19
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Gráfico n.º 8 – Evolução das Receitas de Capital 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

Conforme se poderá verificar pela análise do quadro n.º 8, no final de Agosto de 2019, 

a taxa de execução do orçamento da despesa cifrava-se em 46,98%, a que 

correspondeu um volume de pagamentos efetuados de 7.510.011,26€. 

Tal como poderá ser constatado pela análise do referido quadro a menor taxa de 

execução da despesa paga não resulta de, em termos absolutos, se terem efetuado 

menos pagamentos de despesa, mas sim pelo facto de o valor do orçamento ter 

aumentado 2.657.333,52€ face a 2018, nomeadamente para dar suporte aos projetos 

de investimento constantes do empréstimo bancário entretanto visado pelo tribunal 

de contas. Comparativamente com igual período de 2018, no presente exercício 

económico até ao final de Agosto o valor das despesas pagas era 251.870€ superior, 

ou seja, este ano o Município de Mira conseguiu pagar mais despesas do que no ano 

transato. 

Tal como referimos anteriormente, este valor poderia inclusivamente ainda ser 

superior caso não tivessem sido alterados os prazos de pagamento de IMI e, por essa 

via o Município de Mira já tivesse recebido a segunda tranche de pagamento do 

referido imposto que lhe possibilitaria diminuir ainda mais o prazo de pagamento aos 

seus diversos fornecedores. 

 

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

Valor Orçamentado 13 087 587,41 €     13 598 778,46 €  13 327 155,12 €  15 984 488,64 €  20%

Valor Executado 6 859 134,38 €       6 793 954,17 €    7 258 141,26 €    7 510 011,26 €    3%

Taxa de Execução 52,41% 49,96% 54,46% 46,98%
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Quadro n.º 8 – Evolução da Despesa Total Paga 

 

No gráfico n.º 9 podemos analisar a evolução, nos últimos quatro anos, da taxa de 

execução da despesa no final do mês de Agosto. 

 

Gráfico n.º 9 Evolução da Taxa de Execução da Despesa no final de Agosto (2016-

2019) 

Pela análise do quadro n,º 9 podemos constatar que, em termos comparativos, no 

final de Agosto de 2019 registava-se um maior valor de despesa cabimentada 

(+3.192.695,39€) e, simultaneamente, um maior volume de despesa comprometida 

(+2.660.967,58€), situação perfeitamente natural e expectável tendo em consideração 

a nova metodologia de registo dos compromissos adotada pelo Município e que, no 

decurso do presente relatório já tivemos oportunidade de explicitar com o detalhe que 

se exige. 

Será importante referir que, se analisarmos apenas a faturação do ano, isto é, a 

faturação expurgada da dívida transitada, constatamos que, em termos homólogos, 

no final de Agosto de 2019, foi apurado um valor 179.215,33€ inferior ao registado em 

2018, ou seja, apesar do justificado aumento do valor dos cabimentos e compromissos 

efetuados pelo Município, o ritmo de realização da despesa (faturação) continua 

bastante “controlado”, garantindo dessa forma a o normal e aconselhável equilíbrio 

das finanças municipais. 
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Quadro n.º 9 – Evolução da Despesa 

ALTERAÇÕES E REVISÕES ORÇAMENTAIS 

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

vinte alterações e seis revisões orçamentais efetuadas até ao final do mês de Agosto de 2019: 

 

Dotação Cabimentado Comprometido
Faturado 

Total

Faturado do 

Ano
Pago Dotação Cabimentado Comprometido

Faturado 

Total

Faturado do 

Ano
Pago

 01  Despesas com o pessoal 3 957 921,00 €    2 447 992,71 €    2 442 862,23 €     2 403 232,24 €  2 353 510,86 €  2 360 034,91 €  4 431 942,53 €    4 391 181,20 €    4 389 681,20 €     2 751 590,12 €  2 704 275,28 €  2 703 335,97 €  

 02  Aquisição de bens e serviços 5 463 216,68 €    5 190 782,50 €    4 804 845,22 €     3 954 514,43 €  2 759 503,72 €  2 839 874,86 €  5 626 539,70 €    5 335 698,86 €    5 135 357,38 €     3 939 419,92 €  2 249 175,12 €  3 121 035,68 €  

 03  Juros e outros encargos 66 687,44 €          36 924,66 €          36 924,66 €           27 331,78 €       10 719,94 €       21 682,33 €       41 434,17 €          25 892,17 €          25 892,17 €           16 109,84 €       3 306,41 €          11 246,76 €       

 04  Transferências correntes 718 279,00 €       648 869,00 €       643 313,00 €        408 251,17 €     406 107,15 €     397 290,02 €     816 303,92 €       699 005,72 €       692 127,10 €        452 092,59 €     410 230,50 €     451 040,79 €     

 06  Outras despesas correntes 23 403,00 €          10 298,44 €          10 068,82 €           10 068,82 €       10 068,82 €       10 068,82 €       33 067,84 €          23 545,33 €          21 045,33 €           20 384,40 €       20 384,40 €       20 384,40 €       

 07  Aquisição de bens de capital 2 643 983,00 €    2 515 887,64 €    2 262 072,90 €     1 808 862,41 €  704 655,60 €     1 427 257,76 €  4 632 407,62 €    3 530 307,24 €    2 559 131,41 €     1 370 021,64 €  721 840,55 €     1 072 141,58 €  

 08  Transferências de capital 200 953,00 €       191 506,27 €       191 506,27 €        75 666,00 €       48 421,02 €       75 666,00 €       166 319,86 €       156 886,76 €       156 886,76 €        13 427,76 €       13 427,76 €       13 427,76 €       

 09  Activos financeiros 53 211,00 €          53 209,50 €          53 209,50 €           26 604,75 €       26 604,75 €       26 604,75 €       65 473,00 €          65 473,00 €          65 473,00 €           17 736,50 €       17 736,50 €       17 736,50 €       

 10  Passivos financeiros 199 500,00 €       99 661,81 €          99 661,81 €           99 661,81 €       99 661,81 €       99 661,81 €       161 000,00 €       159 837,64 €       159 837,64 €        99 661,82 €       99 661,82 €       99 661,82 €       

 11  Outras Despesas Capital 1,00 €                    -  €                      -  €                       -  €                    -  €                    -  €                    10 000,00 €          -  €                      -  €                       -  €                    -  €                    -  €                    

TOTAL 13 327 154,12 €  11 195 132,53 €  10 544 464,41 €   8 814 193,41 €  6 419 253,67 €  7 258 141,26 €  15 974 488,64 €  14 387 827,92 €  13 205 431,99 €   8 680 444,59 €  6 240 038,34 €  7 510 011,26 €  

TOTAL DESPESA CORRENTE 10 229 507,12 €  8 334 867,31 €    7 938 013,93 €     6 803 398,44 €  5 539 910,49 €  5 628 950,94 €  10 949 288,16 €  10 475 323,28 €  10 264 103,18 €   7 179 596,87 €  5 387 371,71 €  6 307 043,60 €  

TOTAL DESPESA CAPITAL 3 097 648,00 €    2 860 265,22 €    2 606 450,48 €     2 010 794,97 €  879 343,18 €     1 629 190,32 €  5 035 200,48 €    3 912 504,64 €    2 941 328,81 €     1 500 847,72 €  852 666,63 €     1 202 967,66 €  

TOTAL DESPESA 13 327 155,12 €  11 195 132,53 €  10 544 464,41 €   8 814 193,41 €  6 419 253,67 €  7 258 141,26 €  15 984 488,64 €  14 387 827,92 €  13 205 431,99 €   8 680 444,59 €  6 240 038,34 €  7 510 011,26 €  

DESPESAClassif.

AGOSTO 2018 AGOSTO 2019
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Quadro n.º 10 – Alterações e Revisões Orçamentais Por Económica até ao final do mês de Agosto de 2019

 INSCRIÇÕES / 

REFORÇOS 

 DIMINUIÇÕES / 

ANULAÇÕES 
 TOTAL 

 DESPESAS CORRENTES 10 403 071,00 € 1 517 431,49 € 971 214,33 €-       546 217,16 €     10 949 288,16 € 68,5%

 01  Despesas com o pessoal 4 453 240,00 €   142 290,04 €    163 587,51 €-       21 297,47 €-       4 431 942,53 €    27,7%

 02  Aquisição de bens e serviços 5 163 968,00 €   1 158 083,61 € 695 511,91 €-       462 571,70 €     5 626 539,70 €    35,2%

 03  Juros e outros encargos 43 000,00 €         4 200,00 €         5 765,83 €-           1 565,83 €-          41 434,17 €         0,3%

 04  Transferências correntes 719 643,00 €       202 877,84 €    106 216,92 €-       96 660,92 €       816 303,92 €       5,1%

 06  Outras despesas correntes 23 220,00 €         9 980,00 €         132,16 €-               9 847,84 €          33 067,84 €         0,2%

 DESPESAS DE CAPITAL 3 492 246,00 €   2 252 219,41 € 709 264,93 €-       1 542 954,48 €  5 035 200,48 €    31,5%

 07  Aquisição de bens de capital 3 030 544,00 €   2 243 956,65 € 642 093,03 €-       1 601 863,62 €  4 632 407,62 €    29,0%

 08  Transferências de capital 225 229,00 €       8 262,76 €         67 171,90 €-         58 909,14 €-       166 319,86 €       1,0%

 09  Activos financeiros 65 473,00 €         -  €                   -  €                     -  €                    65 473,00 €         0,4%

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

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

TOTAL DA DESPESA 13 895 317,00 € 3 769 650,90 € 1 680 479,26 €-   2 089 171,64 €  15 984 488,64 € 

 PESO 

RELATIVO 

(%) 

CLASSIF DESIGNAÇÃO
 DOTAÇÕES 

INICIO DO ANO 

 MODIFICAÇÕES 
 DOTAÇÕES 

FINAL AGO19 
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DESPESA CORRENTE 

No final do mês de Agosto de 2019, a taxa de execução da despesa corrente situou-

se nos 57,60%, a que correspondeu um volume de despesa paga de 6.307.043,60€ 

que, quase na sua totalidade (92,35%), diz respeito às despesas com o pessoal 

(42,86%) e à aquisição de bens e serviços (49,48%). 

 

 

Quadro n.º 11 – Execução da Despesa Corrente no final de Agosto de 2019 

 

No gráfico n.º 10 podemos fazer uma análise da evolução da despesa corrente paga 

até ao final do mês de Agosto, no período compreendido entre 2016 e 2019. 

 

Gráfico n.º 10 – Evolução da Despesa Corrente Paga até ao final do mês de Agosto 

(2016-2019) 

ORÇAMENTO COMPROMISSO
% 

COMP.
PAGO

%          

PAGO

 01  Despesas com o pessoal 4 431 942,53 €    4 389 681,20 €       99,05% 2 703 335,97 €  61,00%

 02  Aquisição de bens e serviços 5 626 539,70 €    5 135 357,38 €       91,27% 3 121 035,68 €  55,47%

 03  Juros e outros encargos 41 434,17 €          25 892,17 €             62,49% 11 246,76 €        27,14%

 04  Transferências correntes 816 303,92 €        692 127,10 €          84,79% 451 040,79 €     55,25%

 06  Outras despesas correntes 33 067,84 €          21 045,33 €             63,64% 20 384,40 €        61,64%

TOTAL DA DESPESA CORRRENTE 10 949 288,16 €  10 264 103,18 €     93,74% 6 307 043,60 €  57,60%

AGOSTO 2019
DESIGNAÇÃOCLASSIF.
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Conforme se poderá constatar pela análise do gráfico n.º 11, no total da despesa 

correntes paga até ao final de Agosto de 2019, a Aquisição de Bens e Serviços é a 

rubrica que maior peso tem no total (49,48%), seguido das Despesas Com o Pessoal 

com 42,86%.  

Importa referir que, comparativamente com igual período de 2018, as Despesas com 

o Pessoal aumentaram a sua importância relativa na estrutura das despesas correntes 

do Município, pois passaram de representar 41,93% para os atuais 42,86%, situação 

que já seria prevista tendo em conta o processo de descongelamento de carreiras e 

a conclusão dos procedimentos de recrutamento que, nos termos legais, foi 

necessário levar por diante para regularização dos precários. 

 

 

Gráfico n.º 11 – Estrutura das Despesas Correntes 

 

DESPESA DE CAPITAL 

Como poderá ser constatado pela leitura do quadro n.º 12, no final de Agosto de 2019, 

foi possível atingir uma taxa de execução da despesa de capital de 46,98%, a que 

correspondeu um valor pago de 1.202.967,66€. 

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

de bens de capital (1.072.141,58€), e que este representou cerca de 14,28% do total 

da despesa paga pelo Município de Mira até ao final de Agosto de 2019. 

Como se poderá também verificar pela análise do quadro, a taxa de execução da 

despesa de capital, na ótica dos compromissos, era no final de Agosto de 2019 de 
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58,42%, o que significa que o Município já tem assegurado um conjunto de 

investimentos no âmbito do quadro comunitário de apoio Portugal 2020 que, com o 

natural aumento do ritmo de execução dos mesmos também resultará num 

crescimento acentuado do pagamento desta tipologia da despesa, pelo que a 

respetiva taxa de execução (Pagamentos) irá ter tendência para crescer 

significativamente até ao final do ano. 

 

Quadro n.º 12 – Execução da Despesa de Capital até ao final do mês de Agosto de 

2019 

No gráfico n.º 12 podemos analisar o comportamento da despesa de capital paga até 

ao final do mês de Agosto, no período compreendido entre 2019 e 2019. 

 

Gráfico n.º 12 – Evolução da Despesa de Capital Paga até ao final de Agosto (2016-

2019) 

ORÇAMENTO COMPROMISSO
% 

COMP.
PAGO

%          

PAGO

 07  Aquisição de bens de capital 4 632 407,62 €    2 559 131,41 €       55,24% 1 072 141,58 €  23,14%

 08  Transferências de capital 166 319,86 €        156 886,76 €          94,33% 13 427,76 €        8,07%

 09  Activos financeiros 65 473,00 €          65 473,00 €             100,00% 17 736,50 €        27,09%

 10  Passivos financeiros 161 000,00 €        159 837,64 €          99,28% 99 661,82 €        61,90%

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

TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL 5 035 200,48 €    2 941 328,81 €       58,42% 1 202 967,66 €  23,89%

DESPESA TOTAL 15 984 488,64 €  13 205 431,99 €     82,61% 7 510 011,26 €  46,98%

AGOSTO 2019
DESIGNAÇÃOCLASSIF.
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COMPROMISSO POR PAGAR 

De acordo com o artigo 3.º da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro (Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em atraso das Entidades Públicas), consideram-se 

“Compromissos” 

“…as obrigações de efetuar pagamentos a terceiros em contrapartida do 

fornecimento de bens e serviços ou da satisfação de outras condições.” 

 

Ainda de acordo com o referido diploma, 

“Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal 

pela entidade, como sejam a emissão de ordem de compra, nota de encomenda ou 

documento equivalente, ou a assinatura de um contrato, acordo ou protocolo, 

podendo também ter um caráter permanente e estar associados a pagamentos 

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

eletricidade ou pagamentos de prestações diversas”. 

 

Conforme se poderá verificar pela análise do quadro n.º 14, no final de Agosto de 

2019, o valor dos compromissos por pagar do Município apresentavam um valor 

superior ao verificado em igual período de 2018 (+2.409.097,58€), mas inferior ao 

apurado no final de Maio de 2019 (-2.162.563,27€).  

Tal como referimos no relatório de acompanhamento referente ao mês de Maio, a 

nova abordagem adotada pelo Município no que diz respeito ao registo dos 

compromissos, isto é, o facto de o Município ter passado a comprometer logo no início 

do ano o valor das Despesas com o Pessoal e o valor das Amortizações de 

Empréstimos, levaria invariavelmente a que, no inicio do ano, o valor dos 

compromissos por pagar fosse mais elevado, mas este iria sempre reduzir-se, de 

forma gradual, até ao final do ano.  

Esta situação fica perfeitamente demonstrada pela análise do quadro n.º 14 pois, após 

o registo de um valor superior a 8 milhões no final de Janeiro, nos meses 

subsequentes assistiu-se a uma diminuição significativa desse mesmo valor para 

chegarmos, no final de Agosto, a um valor de compromissos por pagar 

substancialmente inferior e que ainda se irá reduzir conforme se caminhar para o final 

do exercício económico em apreço.  
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Quadro n.º 14 – Compromissos por Pagar 

ENDIVIDAMENTO 

CAPITAL EM DIVIDA DE EMPRÉSTIMOS 

O quadro n.º 15 e o respetivo gráfico n.º 13 permite-nos analisar a evolução da divida 

de médio e longo prazo do Município de Agosto de 2018 a 2019. 

 

Quadro n.º 15 – Capital em Dívida de Empréstimos 

Os números apresentados demonstram que, no período de doze meses, foi possível 

reduzir em mais de 29% o valor dos empréstimos contraídos pelo Município de Mira.  

 

 

Gráfico n.º 13 – Capital em dívida de Empréstimos 

COMPROMISSOS 

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

2016 2 493 532,03 € 3 215 446,10 € 2 947 558,05 € 2 916 226,71 € 2 779 138,35 € 2 685 995,92 €

2017 4 354 257,15 € 5 070 194,64 € 4 461 385,38 € 4 260 542,49 € 3 920 729,33 € 2 419 782,20 €

2018 4 441 916,23 € 4 585 423,06 € 3 775 182,30 € 3 286 323,15 € 2 886 719,65 € 2 693 539,72 €

2019 8 872 455,04 € 8 838 528,33 € 7 857 984,00 € 5 695 420,73 €

2017 2018

Agosto Agosto VALOR %

(1)
Capital em Divida de Empréstimos 

de Curto Prazo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

(2)
Capital em Divida de Empréstimos 

de Médio e Longo Prazo
472 017,43 € 335 259,68 € -136 757,75 € -29,0%

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

Empréstimos
472 017,43 € 335 259,68 € -136 757,75 € -29,0%

EMPRÉSTIMOS
V.H.
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DIVIDA A TERCEIROS  

Se analisarmos a evolução da dívida a terceiros a curto prazo (quadro 16), 

constatamos que, comparativamente com igual período de 2018, a dívida regista uma 

redução de 768.808,73€. 

A análise conjugada da evolução da Dívida de Médio e Longo Prazo e de Curto Prazo 

permite não só constatar que ambas reduziram o seu valor, como também verificar 

que, no prazo de apenas 12 Meses foi possível reduzir a dívida em mais de 905 mil 

euros, o que não poderá deixar de se considerar um bom desempenho. 

 

Quadro n.º 16 – Evolução da Divida A Terceiros de Curto Prazo 

 

PAGAMENTOS EM ATRASO 

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

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades 

públicas, “Pagamentos em atraso” são “as contas a pagar que permaneçam nessa 

situação mais de 90 dias posteriores à data de vencimento acordada ou especificada 

na fatura, contrato, ou documentos equivalentes.” 

V.H.

31/08/2018 31/08/2019 VALOR

Fornecedores c/c 1 463 122,43 € 810 319,89 € -652 802,54 €

Fornecedores - Faturas em Recepção e conferência 33785,61 33 785,61 €

Fornecedores de imobilizado, c/c 381 604,65 € 297 880,06 € -83 724,59 €

Estado e outros entes públicos 119 206,75 € 117 469,28 € -1 737,47 €

Administração autárquica 3 446,40 € 0,00 € -3 446,40 €

Outros Credores 483 465,56 € 422 582,22 € -60 883,34 €

Factor`S 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DA DÍVIDA A TERCEIROS DE CP 2 450 845,79 € 1 682 037,06 € -768 808,73 €

VALOR EM DÍVIDA
Dívida a Terceiros a Curto Prazo
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Assim, através da análise do quadro n.º 17, podemos avaliar a evolução do valor dos 

pagamentos em atraso ao longo do ano no período compreendido entre Janeiro de 

2012 e Agosto de 2019: 

 

Quadro n.º 17 – Evolução dos Pagamentos em Atraso 

 

Tal como tivemos oportunidade de referir nos relatórios produzidos ao longo do 

presente ano de 2019, os valores mais elevados dos pagamentos em atraso 

resultavam em grande medida do atraso verificado na aprovação das candidaturas 

efetuadas pelo Município ao Portugal 2020 e, posteriormente, do respetivo 

processamento e pagamento dos correspondentes pedidos de pagamento. 

Deste modo, nalguns casos, como por exemplo no que concerne à reposição das 

infraestruturas afetadas pelos incêndios, por questões de interesse público e para 

evitar perder a elegibilidade das despesas, o Município de Mira teve de ir avançando 

com todo o processo de despesa antes mesmo da aprovação das respetivas 

candidaturas, o que implicou uma pressão adicional em termos de tesouraria do 

Município. 

Neste contexto, à medida que têm sido processados estes pagamentos por parte das 

diversas Autoridades de Gestão tem sido possível ir reduzindo, de forma sustentada, 

o valor dos pagamentos em atraso, sendo expectável que, até ao final do ano, este 

valor possa aproximar-se de zero. 

 

PAGAMENTOS EM 

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

2012 3 050 104,15 € 3 095 995,69 € 2 186 574,75 € 1 941 539,03 € 1 181 741,85 € 268 835,95 €

2013 268 324,43 € 258 535,51 € 125 655,02 € 67 199,18 € 17 417,65 € 16 259,28 €

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

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

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

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

2018 67 461,55 € 671 972,13 € 343 591,69 € 289 310,84 € 390 456,17 € 397 825,19 €

2019 611 256,86 € 878 957,76 € 742 481,28 € 348 231,32 €
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

Secção Obras Municipais: 

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

eventos a realizar pelo Município ou por Associações e Comissões de Festas 

do Concelho; 

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

• Pesquisa e disponibilização de dados e documentos para execução ou 

aprovação de financiamentos / candidaturas; 

• Informações e propostas para reunião de câmara; 

• Execução de peças processuais para abertura de concursos; 

• Atendimento a munícipes; 

• Tratamento e arquivo do expediente; 

• Empreitadas: 

o Ligação abastecimento água – Carromeu/Ramalheiro; 

o Remodelação sistema tratamento reservatório água da Lagoa; 

o Requalificação e revitalização dos viveiros Piscícolas da Praia de Mira 

– 1.ª Fase; 

o Fornecimento e montagem de equipamento de bombagem dos novos 

furos de captação da Lagoa; 

o Reparação Captações de água da Lagoa e depósito de Carromeu; 

o Ampliação e remodelação das Infraestruturas da Zona Industrial – Polo 

I 

o Reparação, manutenção e Pavimentação de arruamentos e ciclovias 

no concelho de Mira. 

Desenho:  

• Levantamento e vectorização para CAD da estrutura de cobertura do mercado 

da Praia de Mira; 

• Execução do projeto de estrutura da cobertura reabilitação e modernização do 

mercado da Praia de Mira; 

• Desenho de pormenores da Avenida da Barrinha; 

• Projeto de alteração do edifício dos viveiros; 

• Alteração ao loteamento da Z.I. Montalvo; 

• Execução de layouts do projeto de reabilitação e modernização do mercado 

da Praia de Mira; 

• Alteração da planta esquemática relativa aos campeonatos de columbofilia 

(Projeto de segurança); 

• Criação de PDF e impressão do projeto do largo da Lentisqueira; 

• Alteração dos bancos e mesas do projeto de Arranjo Urbanístico da Capela da 

Lentisqueira; 

• Criação de DWF para concurso do projeto de Arranjo Urbanístico da Capela 

da Lentisqueira; 

• Impressão e organização de processos. 
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Engenharia: 

• Elaboração dos pedidos de pagamento aos beneficiários do Programa de 

Apoio à Reconstrução da Habitação Permanente; 

• Elaboração dos pedidos de apoio aos beneficiários do Programa de Apoio à 

Reconstrução da Habitação Permanente; 

• Alteração da Interseção do Novo arruamento com a EN109 do Projeto de 

Execução da Ampliação das Infraestruturas do Polo I de acordo com as 

condicionantes do parecer do IP – Peças Desenhadas; 

• Elaboração do Estudo de Integração Paisagística e restantes elementos 

complementares para o Estudo de Impacto Ambiental do Projeto de Execução 

da Ampliação das Infraestruturas do Polo I; 

• Elaboração do projeto de execução da Reabilitação do Edifício do Tribunal de 

Mira – mapa de quantidades e estimativa orçamental; 

• Acompanhamento e fiscalização da Empreitada Reparação Rede Viária, pista 

e Sinalização Rodoviária afetada pelo incêndio; 

• Acompanhamento e fiscalização da Empreitada Balneários Estádio Municipal 

de Mira; 

• Acompanhamento do procedimento e fiscalização da Empreitada de Execução 

de dois furos de Captação de Água junto às Captações da Lagoa; 

• Acompanhamento do procedimento e fiscalização da Empreitada de Ligação 

de Abastecimento de Água Carromeu-Ramalheiro; 

• Acompanhamento do procedimento de Remodelação do Sistema de 

Tratamento de água da ETA da Lagoa; 

• Acompanhamento do procedimento e fiscalização do Fornecimento e 

montagem de equipamentos de bombagem dos novos furos da Lagoa; 

• Acompanhamento do procedimento do concurso público da Empreitada 

Ampliação das Infraestruturas do Polo I; 

• Projeto de Ampliação de Rede de Águas, Águas Residuais Domésticas e 

Pluviais do Projeto de Reabilitação e Modernização do Mercado da Praia de 

Mira; 

• Preparação de elementos e acompanhamento do procedimento do concurso 

público da Empreitada Reparação, Manutenção e Pavimentação de 

Arruamentos e Ciclovias; 

• Preparação de elementos e acompanhamento do procedimento do concurso 

público da Empreitada Reabilitação Pista Ciclopedonal e Zonas Pedonais; 

• Resposta e fornecimento de elementos aos esclarecimentos solicitados pelo 

POSEUR no âmbito das operações previstas pela ABMG; 

• Resposta e fornecimento de elementos à ERSAR relativos ao período de 

contraditório dos indicadores de desempenho; 

• Projeto de Execução da Rede Predial de abastecimento de Água do CRO de 

Mira-Centro de Recolha Oficial; 

• Realização de Vistorias. 
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Fiscalização: 

• Fecho de sistemas de Saneamento de águas Residuais Mira – Lote 1 

(empreitada suspensa); 

• Requalificação acessível Palheiro Praia de Mira; 

• Requalificação Avenida da Barrinha; 

• Beneficiação Rua Osso da Baleia; 

• Balneários Estádio Municipal de Mira; 

• Fornecimento de alinhamentos para aplicação de lancis na rede viária 

Municipal; 

 

Calceteiros:  

• Reparar calçada miúda e graúda em vários lugares do concelho. 

 

Serralheiro: 

• Reparar máquina giratória Hyundai; 

• Reparar grades de proteção; 

• Serviços na Zorra de transporte palheiros; 

• Soldar tubos nos pinos da estrada da barrinha; 

• Reparar portões dos bombeiros parque de campismo; 

• Fazer porta de duas folhas com aro para casa do motor praia; 

• Várias mudanças de óleo carros e máquinas; 

• Outros pequenos serviços de soldas e outros; 

 

Pedreiro: 

• Reparar grelhas de águas pluviais frente ao restaurante “Canas” para 

colocação de pavê; 

• Apoio com grades e outros serviços para realização das “marchas populares”, 

na Praia de Mira e em Mira; 

• Apoio com grades, montagem de pórtico e outros para prova de atletismo 

“Altice”, em Mira; 

• Retirar grades e cadeiras dos locais onde se realizaram as “marchas 

populares”; 

• Arrumar mesas e bancos no armazém; 

• Colocação de sinais transito, na Praia de Mira; 

• Apoio na colocação de massa asfáltica durante uma semana em vários locais 

do Concelho; 

• Rebaixar lancil para passagem na Praia de Mira; 

• Fazer caixa para massa asfáltica frente prédio da Cruborg, na Praia de Mira; 

• Colocar sinais adicionais na Praia de Mira; 
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• Fazer caixas de saneamento na Lagoa para serviço de águas; 

• Fazer caixa para motor debaixo do Museu da Praia de Mira; 

• Retirar pedras de pérgula e lancis da Lentisqueira; 

• Apoio nas festas de S. Tome; 

• Montagem de pérgula e desmontagem do poço Lentisqueira; 

• Desmontagem de tenda e outros das festas de S. Tome; 

• Mudar palheiros para a Praia de Mira; 

• Pintar estacionamento frente à capela da Presa; 

• Colocação de vários sinais de trânsito na Praia de Mira; 

• Vários carregamentos de grades e outros; 

• Fazer caixa de saneamento e reparar tubos na Presa; 

• Fazer vedações nos muros do campo de Touring na Praia de Mira; 

• Fazer vedações em rede parque de campismo para festival Konnetion; 

• Montagem de tenda e vedações no campo Touring para festival Konnetion; 

• Montagem de vedações e outros para Columbofilia; 

• Vedação vala do Cabeço; 

• Desmontar cercados, retirar balizas e mudar cadeiras para encontro de 

enfermeiros na Praia de Mira  

 

Asfalto: 

• Percorrendo todo o concelho tapando buracos com massa asfáltica, ajudando 

em outros serviços e alguns transportes 

 

Carpinteiro: 

• Reparar corrimão de madeira que vai do club náutico ao museu do turismo 

Praia; 

• Reparar passadiço e corrimão junto aos viveiros na praia de mira; 

• Colocar os chuveiros de Praia; 

• Carregar livros da biblioteca para biblioteca de praia; 

• Reparar os estrados dos chuveiros de praia; 

• Colocar fios e reparar mastros de bandeiras de Praia; 

• Fazer furos na madeira do museu para eletricistas passarem cabos; 

• Reparar passadiços de madeira da barrinha desde museu ate parque 

estacionamento; 

• Apoio com trator nos furos para captação de água na lagoa; 

• Calçar ponte pedonal vala da cana no Casal; 

• Reparar WC da barrinha frente parque campismo; 

• Reparação de portas nas UPAS; 

• Colocação por várias vezes de grelhas plásticas Praia; 

• Carregar livros biblioteca; 

• Retirar barco Dore do parque de campismo para museu da Praia; 
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• Apoio nas festas de S. Tome montagem de tenda e outros; 

• Colocação de parcómetros na Praia; 

• Fazer furos na madeira do museu para Informática; 

• Colocar varandim no museu; 

• Reparar estores no edifício da Camara; 

• Apoio na montagem de tenda para Konnetion; 

• Apoio na mudança de palheiros para Praia; 

• Ferias. 

 

Transportes: 

• Volvo PQ-63-92: Transporte de Tout-venant e entulhos; 

• Mercedes PH-71-77: Transporte de massa asfáltica , tout-venant, grades de 

proteção civil e entulhos; 

• Trator Fiat UD-88-58: Serviço de limpeza de fossas; 

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

sapadores; 

• Autocarro 53-70-XM: Transportes escolares, ao serviço do Desporto e Cultura; 

• Master de 16L 31-OX-95: Transportes Escolares, Gira-Mira, ao serviço de 

Desporto e Cultura; 

• Toyota 86-81-GQ: Transporte de pessoal, equipa de limpeza e ao serviço do 

Desporto e Cultura; 

• Ford 63-33-IE: Serviço de águas e saneamento; 

• Case 75-OX-05: Serviço das várias equipas, (águas); 

• Giratória verde: Serviço das várias equipas; Limpezas com destrocedor; 

• Volvo BL71 75-OX-06: Serviço das Várias Equipas. 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 

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

manter as regulares atividades de abertura ao público dos diversos equipamentos 

culturais e desportivos do município, assim como todo o apoio contínuo aos sectores 

da animação cultural, educação, ação social, emprego, formação profissional, 

associativismo e turismo, entre outros. 

Na área da animação cultural, destacou-se a realização das Marchas Populares Mira 

2019, o apoio logístico às Festas de São Tomé de Mira, o Programa de Animação 

Cultural e desportiva “Onda de Verão”, na Praia de Mira e a 22ª Mostra Gastronómica 

da Região da Gândara. 
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Na área da Educação, destacou-se a envolvência nas atividades da Componente de 

Apoio à Família para as crianças do 1º Ciclo, na interrupção letiva de Verão, as 

Atividades de Animação e Apoio para as crianças do pré-escolar e o arranque do ano 

letivo 2019/2020.  

 

EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL 

 

EDUCAÇÃO 

Mediante a existência em Mira de um Agrupamento de Escolas, com seis jardins-de-

infância, oito escolas do 1.º ciclo do ensino básico, uma escola do 2.º ciclo do ensino 

básico e uma escola do 3.º ensino básico e secundário, o serviço de educação 

municipal tenta responder e articular as respostas necessárias às competências que 

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

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

relacionadas com o normal funcionamento do serviço de refeições escolares, 

ao nível do pré-escolar e dos 1.º e 2.º ciclos. As refeições são confecionadas 

na cantina do 2.º Ciclo e distribuídas pela empresa ITAU, se bem que em 

período de interrupção letiva de verão a empresa forneceu as refeições para a 

CAF (1º ciclo) e AAAF (pré escolar) até ao dia 19 de julho; 

• Articulação, com o técnico de Segurança Alimentar do Município, de anomalias 

inerentes ao funcionamento do serviço de refeições escolares; 

• Articulação de diversas questões no âmbito do normal funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino do concelho; 

• Articulação de questões inerentes à suspensão de serviços de Atividades de 

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

Escolares, 

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

protocolos celebrados entre o Município de Mira e as Juntas de Freguesia, 

efetivando a delegação de competências, ao nível dos estabelecimentos de 

ensino, das diversas necessidades de intervenção; 

• Dinamização e coordenação de atividades com as crianças do 1.º ciclo do 

ensino básico, no âmbito do serviço de Componente de Apoio à Família da 

interrupção do Verão, a ocorrer na Escola Básica da Praia de Mira, com um 

número de 58 crianças inscritas, até 19 de julho; 



 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL | RELATÓRIO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 

_______________________________________________________________________ 
 

65 | P Á G I N A  
 

• Articulação de questões inerentes ao serviço de Atividades de Apoio e 

Animação à Família, durante a interrupção letiva de verão, que este ano 

decorreu pela primeira vez nas instalações da pré Escola da Praia de Mira, no 

período de 29 de julho a 16 de Agosto; 

• Articulação de questões no âmbito do apoio do Município, em termos de 

transporte, para as atividades de educação ambiental, inseridas na Bandeira 

Azul da Europa; 

• Articulação, com o técnico de Segurança Alimentar do Município, da abertura 

de Concurso para “Contratação e anomalias inerentes ao funcionamento do 

serviço de refeições escolares Concurso para a confeção e fornecimento de 

refeições e lanches escolares aos alunos das escolas básicas do 1.º e 2.º 

ciclos e jardins-de-infância do concelho de Mira, durante o ano letivo 

2019/2020”. 

 

Refeições 

O Acompanhamento e fiscalização do serviço de confeção e fornecimento de 

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

Básicas do 1º e 2º Ciclo, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento da 

Circular n.º 3097/DGE/2018 sobre “Orientações sobre ementas e refeitórios 

escolares 2018” e do Caderno de Encargos do “Concurso para confeção e 

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

e 2º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Mira, durante o ano letivo de 

2018/2019” foi realizado por um técnico Superior de Engenharia Alimentar. 

Para assegurar que a empresa cumpre os requisitos estabelecidos quer na circular 

quer no caderno de encargos, desenvolveu as seguintes atividades: 

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

• Análise e validação do plano de ementas; 

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

• Reuniões periódicas com a Vereadora Madalena Santos; 

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

• Desenvolvimento e acompanhamento do Projeto “Dia do Refeitório Escolar”; 

• Elaboração do Caderno de Encargos para o fornecimento de refeições e 

lanches escolares para o ano letivo 2019/2020. 
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Ano letivo 2019/2020 

Acompanhamento e fiscalização do serviço de confeção e fornecimento de 

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

Básicas do 1º e 2º Ciclo, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento da 

Circular n.º 3097/DGE/2018 sobre “Orientações sobre ementas e refeitórios 

escolares 2018” e do Caderno de Encargos do “Concurso para confeção e 

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

e 2º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Mira, durante o ano letivo de 

2019/2020”. 

A empresa responsável pelo serviço no ano letivo 2019/2019 é a EUREST Portugal, 

desde 09 de Setembro de 2019.   

 

Para assegurar que a empresa cumpre os requisitos estabelecidos quer na circular 

quer no caderno de encargos, desenvolveu as seguintes atividades: 

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

• Análise e validação do plano de ementas; 

• Reuniões periódicas com a Vereadora Madalena Santos; 

• Reuniões periódicas com o Coordenador Operacional da EUREST (Dulce 

Borges). 

 

Universidade Sénior 

Compete ainda a este serviço o acompanhamento diário da logística da Universidade 

Sénior do Município de Mira, cujas inscrições para o ano letivo 2019/2020 se 

encontram abertas, contando já com 157 inscritos, contando com 16 disciplinas: 

Alimentação e Culinária Saudável, Clássicos da Literatura Portuguesa, Espanhol, 

Etnografia/Danças Tradicionais, Francês, Ginástica, Hidroginástica, Inglês, 

Jardinagem, Literatura e Cinema, Música Tradicional Portuguesa, Pinturas Artes 

Decorativas e Artes Plásticas, Segurança- Saúde e Bem-Estar, Tecnologias de 

Informação e Comunicação – Iniciação à Informática, Tecnologias de Informação e 

Comunicação – Avançado, Walking Football. 
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SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL 

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

atendimentos realizados no período em apreço, entre 12 de Junho e Setembro de 

2019.  

Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes:  

• 1 Visita Domiciliária conjunta com eletricista da Câmara Municipal e eletricistas 

particulares, para avaliação de situação de EDP/contador sua mudança e 

sinalização; uma vez que o mesmo se encontra fora da propriedade da munícipe, 

e existem conflitos de ambas as partes; ou seja, entre irmãs. Aguarda-se 

orçamento da parte de eletricistas particulares para iniciar o processo de 

instalação do contador. A utente elabora requerimento solicitando apoio 

económico para o efeito. 

• 3 Atendimentos para esclarecer e informar acerca de Abono de Família de uma 

requerente, que tem o seu processo pendente desde janeiro devido a problemas 

de entrega de documentação. O processo está suspenso e após contatos com a 

Segurança Social de Coimbra, orientámos a utente para reclamar por email, 

devido à morosidade do processo e ao fato de ter enviado todos os documentos 

necessários que foram solicitados. Aguarda-se resposta dos Serviços; 

nomeadamente da seção de abonos de família. 

• 2 Visitas domiciliárias para instalação de aparelho HelpPhone. 

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

• 4 Atendimentos a munícipes para recolha de documentação no sentido de 

instruir processos no âmbito do RAESD, relativo a pedido de apoio para 

requalificar habitação e outro para apoio para renda de casa. 

• 1 Atendimento no âmbito de processo de pedido de apoio económico para 

realização de obras em telhado e canalização de habitação degradada. Atribuição 

do apoio em deliberação de Reunião de Câmara. 

• 1 Visita domiciliária para avaliação da necessidade de adaptação de habitação 

em situação de incapacidade do Munícipe; 

• 2 Atendimentos para avaliação de situação socioeconómica de Munícipe que 

solicitou apoio para realização de obras de adaptação de habitação. 
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Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

• 2 Atendimentos a munícipe para recolher documentação para instruir 

processo, relativo a pedido de apoio económico para subsistência. 

• 2 Atendimentos no âmbito do RAESD para instruir processo para apoio 

económico para medicação. 

 

Outras Atividades: 

• Reunião com a interlocutora do IEFP do programa Regressar, para 

esclarecimento das condições de acesso e o procedimento de candidatura; 

• Apoio na mediação entre progenitores em conflito nas entregas da criança, a 

pedido do Tribunal. 

• 1 Reunião com os técnicos de acompanhamento da situação acima descrita 

(EMAT de Coimbra e EMAT de Aveiro).  

• 1 Reunião entre representantes do Município de Mira, UPAS, Junta de 

Freguesia da Praia de Mira e família de Munícipe com graves carências 

habitacionais: 

 

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

• A Câmara Municipal de Mira é Entidade Mediadora do Programa acima 

referido, sendo a Entidade Coordenadora a Santa Casa de Misericórdia de 

Cantanhede, uma vez que o território é Mira e Cantanhede. 

• São beneficiários do programa, em Mira, 72 pessoas, 26 agregados 

familiares. 

• O programa tem a duração de 27 meses, sendo efetuada a entrega de 

alimentos mensalmente aos beneficiários elegíveis. 

• Receção de alimentos entregues pelas várias empresas do Programa 

(Sogenave, Lactogal, Cister, Poveira, Gel Centro, Calimenta. 

• Entrega dos alimentos às Entidades Mediadoras. 

• Realização das credenciais na plataforma informática do portal 2020 para 

entrega de produtos às famílias. 

• Entrega dos alimentos a 26 agregados familiares (total de 72 indivíduos). 

• Confirmação das credenciais na Plataforma do portal 2020. 
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O técnico superior de engenharia alimentar prestou serviço e acompanhamento na 

área de segurança alimentar a este Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

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

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

 

Rede Social 

• 1 Reunião de Supraconcelhia do Baixo Mondego – Rede Social. 

 

Rendimento Social Inserção 

• 3 Reuniões do Núcleo Local de Inserção; 

• 5 Atendimentos no âmbito de acompanhamento de processo de RSI; 

• 4 Atendimentos para renovação de contrato de Inserção; 

 

Ação Social Escolar 

• Período de Inscrições para refeições, CAF e AAAF; 

• Participação nas reuniões de pais nos Jardins de Infância da rede pública. 

 

Total de atendimentos/acompanhamento/visitas domiciliárias: 18 

 

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

Atividade processual:  

• Abertura de 8 novos processos  

• Reabertura de 2 processos 

•  12 Processos arquivados por não se justificar o acompanhamento por parte 

da CPCJ;   

• 2 Processos remetidos a Tribunal para Apensação 

• 1 Remetido a Tribunal por retirada de consentimento (alínea c) art.º 11.º da Lei 

147/99 de 1 de setembro)  
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Atendimentos e visitas domiciliárias: 

• 51 Atendimentos no âmbito do acompanhamento de processo de promoção e 

proteção. 

• 1 Visitas domiciliárias no âmbito do acompanhamento de processo de 

promoção e proteção. 

 

Outras atividades: 

• Realização de 2 reuniões da modalidade Alargada 

• Realização de 4 reuniões da modalidade Restrita 

• Participação de técnicos na formação “Gestão de Emoções”, que decorreu no 

Auditório do Edifício MiraCenter ; 

• Participação e organização do Dia da Criança. 

 

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

• Receção de 04 inscrições de novos utentes que procuram oportunidades de 

emprego/formação; 

• Realização de sessão de informação coletiva acerca dos Direitos e Deveres, 

que decorreu, no passado dia 23 de Agosto de 2019. Compareceram 05 

utentes; 

• Realização de sessão de informação coletiva que tinha como objetivo a 

divulgação das medidas de apoio ao emprego, que decorreu no passado dia 

19 de Agosto de 2019. Compareceram 32 utentes; 

• Realização de sessão de informação coletiva acerca dos Direitos e Deveres, 

que decorreu, no passado dia 19 de Julho de 2019. Compareceram 10 

utentes; 

• Realização de sessão de informação coletiva que tinha como objetivo a 

divulgação das medidas de apoio ao emprego, que decorreu no passado dia 

15 de Julho de 2019. Compareceram 16 utentes; 

• Realização de entrevistas individuais, no passado dia 10 de Julho de 2019, 

para possível integração em Contrato Emprego – Inserção, pelo Município de 

Mira. Compareceram 08 utentes; 

• Realização de sessão de informação coletiva que tinha como objetivo a 

divulgação das medidas de apoio ao emprego, que decorreu no passado dia 

21 de Junho de 2019. Compareceram 06 utentes. 

• Atendimento ao público – área da Banca – Estágio Profissional  

Total encaminhados: 06 

Total colocados: 01 
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Auxiliar de serviços Gerais  

Total encaminhados: 01 

Total colocados: 02 

Empregado de armazém  

Total encaminhados: 04 

Vendedor em loja 

Total encaminhados: 02 

Total colocados: 01 

Aprendiz de mecânico  

Total encaminhados: 01 

Trabalhador Não Qualificado da Construção Civil  

Total encaminhados: 01 

Agricultor  

Total encaminhados: 01 

Educador de Infância  

Total encaminhados: 01 

Ajudante familiar 

Total encaminhados: 02 

Total colocados: 01 

Operador de supermercado  

Total encaminhados: 01 

Operário fabril  

Total encaminhados: 02  

• Submissão de duas candidaturas a Contrato Emprego – Inserção+, 

pertencentes ao Município de Mira; 

• Acompanhamento dos projetos de CEI e CEI+, da responsabilidade do 

Município de Mira; 

• Submissão de duas candidaturas à medida Contrato Emprego, pertencentes a 

entidades externas; 

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

ao emprego; 
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• Informação aos utentes no que respeita às datas de atendimento do Centro de 

Emprego em Mira; 

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

medidas de apoio ao emprego, promovidas pelo IEFP; 

• Apoio aos utentes no envio de documentação para o Centro de Emprego 

(baixas médicas, justificações de falta, comunicação ao Centro de Emprego 

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

outros); 

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

Emprego, para efeitos de frequência de formação, de pedido de isenção de 

taxas moderadoras ou de RSI; 

• Apoio aos utentes no envio de candidaturas espontâneas às várias entidades, 

via correio eletrónico. 

 

CULTURA E JUVENTUDE 

 

ANIMAÇÃO CULTURAL 

• Programação, coordenação e acompanhamento das Marchas Populares mira 

2019, realizadas na Praia de Mira a 22 de junho e a 29 de junho em Mira ; 

• Preparação das atividades de educação ambiental inseridas no hasteamento 

da Bandeira Azul, no dia 5 de julho; 

• Apoio logístico às Festas de São Tomé de Mira, realizadas de 20 a 25 de julho; 

• Planificação, coordenação e acompanhamento do programa de Animação 

Cultural e Desportiva da Praia de Mira em época balnear; 

• Apoio logístico ao Campeonato Internacional de Columbofilia; 

• Programação, coordenação e acompanhamento da 22ª Mostra Gastronómica 

da Região da Gândara, realizada no largo da Barrinha da Praia de Mira, de 12 

a 15 de Setembro, onde funcionaram 8 cozinhas, houve um programa de 

animação e um setor de artesanato, com demonstração de trabalho ao vivo. 

 

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 501 visitantes. 

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

professores a lecionar em escolas próximas.  
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• Apoio/orientação a professores e alunos na pesquisa de bibliografia e 

documentos relacionados com a cultura/etnografia/história da região da 

Gândara. 

 

MUSEU ETNOGRÁFICO E POSTO DE TURISMO DA PRAIA DE MIRA (MEPT) 

As instalações do Museu Etnográfico / Posto de Turismo da Praia de Mira estiveram 

encerradas ao público por motivo de obras, no âmbito de tornar o edifício e suas 

funções com condições de acessibilidade a todos os cidadãos. 

O atendimento ao turista, passou a ser realizado nesse edifício no dia 1 de Agosto, 

embora a área destinada a Museu esteja ainda encerrada temporariamente, estando 

a decorrer o trabalho de concepção e instalação museológica.  

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MIRA 

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

internet; 

• Inscrição de 7 novos utentes/leitores na Biblioteca 

o Junho (16 a 30) – 2 

o Julho – 1 

o Agosto – 4 

o Setembro (1 a 10) – 0 

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

total de 76 formalizações de requisição de empréstimo, distribuídos do 

seguinte modo: 

o Junho (16 a 30) – 23 

o Julho – 14 

o Agosto – 36 

o Setembro (1 a 10) – 3 

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

planificação e elaboração de atividades, com especial ênfase: 

o Reuniões do Grupo Concelhio da Rede; 

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

educativos que não têm Biblioteca, a itinerância de baús de livros do 

Plano Nacional de Leitura; 
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o Planificação e participação na Visita Formativa 2019´, realizada a 9 de 

Julho, à Cinemateca e Fundação Oriente; 

o Realização de ação de formação creditada pelo centro formação beira 

mar, “Leitura em Voz Alta – 1º módulo” com Rodolfo Castro, que teve 

lugar no Miracenter, nos dias 2, 3, 4 e 5 de setembro, destinada a 

docentes e técnicos da autarquia. 

• 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”; 

• Preparação e participação nas diversas reuniões da CIM – RC, 

nomeadamente do Grupo de Trabalho de Gestão de Coleções; 

• Biblioteca de Praia 2019: Aberta ao público de 15 de junho a 13 de setembro. 

Atividades desenvolvidas: empréstimo de livros, hora do conto e ateliers; 

• Exposições Bibliográficas Temáticas, para as quais houve tarefas de 

preparação e apresentação: 

o Junho, 1-30 – “A grandeza de ser criança” Bibliografia geral sobre a 

criança e o seu desenvolvimento físico e cognitivo; 

o Julho, 1-31 – “Bibliotecas” Bibliografia geral sobre a as bibliotecas e a 

biblioteconomia; 

o Agosto, 5-31 – “Leituras com sabor a mar” Bibliografia descontraída 

para ler nas férias; 

o Setembro, 1-19 – “A grandeza de ser criança” Bibliografia geral sobre 

a criança e o seu desenvolvimento físico e cognitivo; 

o Setembro, 20 - 30 – “Vindimas” Bibliografia etnográfica. 

 

DESPORTO 

Complexo Desportivo Municipal 

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

engloba o Pavilhão de Desportos, a Piscina e o Estádio, no âmbito do desporto, 

coordenaram-se todas as atividades inerentes ao seu funcionamento e ocupação por 

associações/entidades/particulares. 

Pavilhão Municipal de Desportos de Mira: atividades praticadas nos meses de 

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

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

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

ADM Atletas Horário 

Patinagem 57 segunda: 18h – 21h30 

Hóquei e patinagem 21 quarta: 18h – 22h 

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

Patinagem 22 sexta: (17h30) – 21h 

Patinagem 57 sábado: 9h – 14h 

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

 

• Atletismo, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha; 

ASCV Atletas Horário 

Atletismo 24 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 

 

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

Corrida; 

CMMC Atletas Horário 

Ginástica 12 
Terças e quintas: 18h – 21h30 

Sábados: 17h – 20h 

 

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

CDN Atletas Horário 

Iniciados 15 Terça: 18h – 20h 

Seniores femininas 18 Quinta: 21h – 22h30 

 

UDP Atletas Horário 

Futsal 12 Terça: 21h – 22h 

 

Piscina Municipal de Mira: Utilizadores nos meses de junho, julho e agosto, nos anos 

de 2011 a 2019: 

junho 

Utt IX Esc. Ntç Utt R.L. 
Utt 2º 
Ciclo 

Utt 3º 
Ciclo 

Extra/cedência TOTAL 
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2019 

Não tenho dados 
concretos devido 
avaria do controle de 
ponto e de registos 
manuais 

512 67 96 237 812 

2018 

726 583 ---- 83 240 1.632 

2017 

711 571 14 29 320 1.645 

2016 

778 562 ---- 20 263 1.623 

2015 

1.059 497 23 ---- 213 1.795 

2014 

905 297 0 131 160 1.493 

2013 

1026 285 21 44 307 1.683 

2012 

941 452 ---- 101 69 1.496 

2011 

1134 541 34 178 ---- 1.887 

 

julho 

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

2019 

Não tenho dados 
concretos devido avaria 
do controle de ponto e 
de registos manuais 

361 ---- ---- 392 753 

2018 

---- 250 ---- ---- 359 609 

2017 

---- 403 ---- ---- 716 1119 

2016 

---- 138 ---- ---- 210 338 

2015 

39 375 ---- ---- 498 912 

2014 

84 207 0 0 550 841 
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2013 

16 32 ---- ---- 212 260 

2012 

encerrado 

2011 

122 358 ---- 78 ---- 558 

Encerrado no mês de agosto no ano de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 e 2019. 

Estádio Municipal de Mira: atividades praticadas nos meses de abril e maio: 

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

Touring Clube Praia de Mira, pela Associação Cultural e Recreativa de Seixo 

de Mira e por outras entidades privadas. 

Mapa de utilização diário: 

Horário segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo 

09h00 

13h00 
Escola Secundária Dr.ª M.ª Cândida 

Jogos 

oficiais 

Infantis e 

Benjamins 

Jogos 

oficiais 

Juvenis 

14h00 

18h00 
Jogos 

oficiais 

Veteranos 

Ala Arriba 

Veteranos 

Touring 

 
18h30 

20h00 

Infantis 14 

Benjamins 

A 13 

Benjamins 

B 16 

Juvenis 

23 

Traquinas 

12 

Petizes 

20 

Infantis 14 

Benjamins 

A 13 

Benjamins 

B 16 

Seniores 

ACRSM 

28 

20h00 

21h00 

21h30 

 Juvenis  
Veteranos 

20 
Juvenis 23 

Juvenis 

23 

Seniores 

ACRSM 

28  

 

N.º ut. 

diários: 
43 23 52 66 51  

Total n.º utlz semanal: 235 

 

Desporto: 

• Escolas 
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o Dia 17, 18 e 19 de junho – Atividades de Final de ano com os Jardins 

de Infância, envolvendo a realização de vários jogos direcionados para 

a diversão e a convivência. 

o Dias 24 de junho a 19 de julho – organização, supervisão e 

leccionamento de atividades dentro e fora do concelho nomeadamente 

com uma visita ao vagasplash, à Biblioteca Municipal de Cantanhede, 

à Escola Municipal de Educação Rodoviária de Ilhavo e Museu de 

Ílhavo e Navio de Santo André, para a Componente de Apoio à Família 

de verão, que contou com a participação de 58 crianças, dos 6 aos 10 

anos; 

o Dias 13 e 14 de Agosto – participação de atividade e leccionamento de 

aula nas AAAF’s no areal da Praia de Mira, para 22 crianças. 

• IPSS’s 

o Dia 24 de Julho – Dia dos Avós: Atividade realizada em conjunto com 

as IPSS’s do concelho e com um grupo de crianças de Ocupação de 

Tempos Livres da Praia de Mira, no âmbito da temática da Festa de S. 

Tomé 2019, o “Mundo da Fantasia”, as atividades foram orientadas 

nesse sentido, nomeadamente jogos tradicionais. 

• Universidade Sénior 

o Dia 14 de junho - Descida do Rio e degustação do pastel de Vouzela 

em Vouzela, no âmbito das atividades de final de ano da disciplina de 

ginástica, inserida no plano anual da Universidade Sénior de Mira. 

Contou com a participação de 16 alunos da Universidade Sénior; 

o Dia 19 de junho - Festa de Encerramento da Universidade Sénior com 

atuação das turmas de ginástica, realizando um mini musical. 

Atividades organizadas por entidades, que contaram com apoio 

logístico/financeiro/material dos serviços municipais e atividades organizadas 

pelos serviços da Câmara; 

• Evento Gastronómico: evento realizado em Portomar na antiga Praça do Peixe, 

nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho, organizado pela Associação Ocasião Gulosa 

constituída a 29 de abril deste ano, que promoveu os costumes e sabores 

gandareses,  

• 2ª Edição da Corrida Solidária Altice: organização da Altice, uma prova 

destinada aos colaboradores da Altice, realizado no dia 22 de junho, com começo 
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pelas 10h30, pelas ruas e pista de Mira, a madrinha deste evento foi uma vez mais 

Rosa Mota; 

• Torneio Inter-Associativo de hóquei em patins EKIS sub-13: realizado no dia 

30 de junho, no Pavilhão Municipal, organização da Associação de Patinagem de 

Coimbra, com a presença de equipas de Coimbra, Ribatejo, Aveiro, Alentejo e 

Algarve; 

• Secret Surf Fest: realizado nos dias 12, 13 e 14 de julho, no areal da Praia de 

Mira, com várias atividades, de participação gratuita, ao longo do dia: aulas de surf; 

aulas de surf adaptado; stand up paddle; workshop de bodysurf; beach volei; desfile 

de moda; sunset e night party; organização da Secret Surf School em parceria com 

o Duna Bar; 

• 1º Encontro Clube Mini de Portugal: realizou-se em mira, no dia 21 de julho, 

integrado nas festas de São Tomé de Mira, com visitas aos viveiros Mari Flores e 

aos moinhos da areia, depois do almoço juntaram-se no Jardim do Visconde para 

uma conferência de imprensa; 

• Onda de Verão: animação desportiva no areal da Praia de Mira, realizada durante 

o mês de agosto, proporcionando momentos lúdicos e desportivos aos veraneantes 

da praia, com várias atividades de ginástica, todos os dias de manhã; 

• Torneio de Futebol de Praia: Organizado pela Comissão de Melhoramentos da 

Praia de Mira, com inicio a 4 de agosto até ao final do mês, durante os fins-de-

semana; 

• Campeonatos de Columbofilia – FCI Grand Prix Portugal – Mundial Ranking: 

realizaram-se no dia 31 de agosto, no Columbódromo Gaspar Vila Nova em 

Portomar, 7 provas em simultâneo: o Campeonato da Europa, o Campeonato 

Nacional de Jovens, o Torneio Ibero Latino Americano de Columbofilia, Liga das 

Nações, Liga Nacional dos Campeões e Campeonato Nacional de Jovens, e a Liga 

Nacional dos Campeões, com a presença de 30 países representantes/atletas 

mundiais e participação de 1200 pombos. 

Associativismo: Atividades organizadas pelas diversas 

associações/instituições concelhias, que contaram com apoio 

logístico/financeiro/material dos serviços municipais: 

• 3º Concurso Nostra Cantores: organizado pelo Clube Domus Nostra, para 

cantores, este ano uma novidade até aos 20 anos, realizado nos dias 30 de junho 

eliminatória e 6 de julho, a final, no Salão Paroquial do Seixo de Mira; 
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• Torneio da Amizade do Clube Domus Nostra: realizado no dia 15 de junho com 

a Participação de 4 equipas, uma delas a representar a Câmara Municipal de Mira; 

• Festigândara – XXXIX Festival de Folclore da Região da Gândara: realizado no 

dia 6 de julho, na Casa do Povo de Mira, com organização do Grupo Folclórico da 

Casa do Povo de Mira, com a participação de 4 grupos: o grupo organizador, Grupo 

Folclórico da Casa do Povo de Mira, Grupo Folclórico e Etnográfico de Recardães 

– Águeda, Group Folklorico ANIP da Sérvia e Ballet Folklorico da Universidade 

Autónoma de Coahuila do México; 

• XXIII Festival de Folclore da Região da Gândara: organização do Grupo 

Folclórico Varandinhas de S. Bento, no dia 13 de julho, no Parque Varandas de S. 

Bento no Corticeiro de Baixo, com a presença do Grupo Folclórico Varandinhas de 

São Bento, Rancho Folclórico do Grupo Cultural da Serra do Brunheiro de Chaves, 

Albandeio Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça de Santarém, 

Associação Recreativa do Rancho Regional de Mindelo de Vila do Conde e 

Associação Cultural e Recreativa Tricanas de S. Silvestre de Coimbra; 

• 6º Encontro de Bandas Filarmónicas: realizado no dia 14 de julho, no palco da 

Barrinha, na Praia de Mira, organização da Filarmónica Ressurreição de Mira, com 

desfile e concerto, pelas bandas: Filarmónica Ressurreição de Mira, Associação 

Filarmónica União Verridense de Montemor o Velho e Sociedade Filarmónica 

Gualdim Pais de Tomar; 

• Convívio de Verão: organização da Associação de Melhoramentos e Cultura de 

Carromeu, realizado no dia 28 de julho, com a realização do 8º Passeio de 

Cicloturismo, almoço e animação musical durante a tarde; 

• 1ª Open Duplas Noturno: surf casting na Praia de Mira, no dia 10 de agosto, 

realizado pela secção de pesca do Centro Cultural e Recreativo da Praia de Mira 

com apoio da Junta de Praia de Mira e Município; 

• Festival Jazz Mira: realizado nos dias 19, 20 e 26 de julho e no dia 2 de agosto, 

no Centro Comercial Pátio – Aldeamento MiraVillas na Praia de Mira; apoio do 

Centro Cultural de Praia de Mira; 

• Provas de Stockcar e Motocross: realizados nos dias 28 de julho, 3, 4 e 25 de 

agosto, no Crossódromo do Cabeço de Mira, com organização da Associação 

Cicloturista do Cabeço; 

• XXXVII Festival de Folclore de Portomar: festival da região da Gândara 

organizado pelo Grupo Folclórico de Portomar, realizado no dia 17 de agosto, com 

receção aos grupos, este ano, na Junta de Freguesia de Mira, jantar, desfile e 

festival com a presença do grupo organizador e de 3 grupos folclóricos, Rancho 
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Folclórico “As Ligeirinhas de Antões” do Louriçal – Pombal; Rancho Folclórico da 

Casa do Povo de Arouca e Rancho Regional de Fafel – Lamego; 

• 8.º Passeio de Motos Antigas do Clube Domus Nostra: decorreu no passado 

dia 18 de Agosto em Portomar, uma organização da secção de desportos 

motorizados (CDN) – Nostramotor, inserido nas festas da N. Sra. do Carmo 2019, 

Padroeira de Portomar/Cabeço. A iniciativa contou com um largo número de 

participantes do concelho de Mira e de outros concelhos vizinhos, sendo perto de 

260; 

• Light on Run of Party 2019: realizada no dia 24 de agosto na Praia de Mira, aberto 

a toda a população, uma organização da Associação Sócio Cultural da Valeirinha, 

apoio da Junta de Praia de Mira e do Município. 

 

TURISMO 

Apresentam-se neste relatório alguns dados estatísticos referentes aos meses de 

junho a agosto, no Parque Municipal de Campismo, que na totalidade tem uma lotação 

de 2.256 pessoas com uma área total de 87.000m2 e 371 alvéolos, dos quais:   

• 65 alvéolos destinados a tendas pequenas, canadianas; 

• 183 alvéolos destinados a tendas familiares; 

• 123 alvéolos para caravanas e autocaravanas,  

E ainda 21 bungallow’s totalmente equipados. 

Relativamente à estatística do parque, conforme podemos observar através do quadro 

seguinte, ordenado por nacionalidade, nos meses abril e maio observamos que o 

parque no que diz respeito a dormidas. 

As nacionalidades que mais procuram os serviços do parque são, naturalmente a 

portuguesa a rondar os 90%, meses de férias escolares, preferidas pelas famílias 

portuguesas para aproveitar as férias, logo seguido dos espanhóis, belgas e 

francesas. 
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Dormidas: 

 

O gráfico acima, apresenta o número de dormidas no parque de campismo nos meses 

de junho a agosto. Conforme se poderá observar no gráfico, os meses em apreço 

continuam nas médias de outros meses, junho a rondar as 2500 a 3000 dormidas, 

julho as 10.000 e agosto, o mês mais forte em termos de dormidas a rondar as 25000 

dormidas. 

 

BUNGALOWS 

No que diz respeito às unidades de alojamento, os 21 bungalows, existentes no 

Parque de Campismo têm tido uma procura cada vez mais crescente ao longo dos 

anos.  

2017  2018  2019 
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JU
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8 
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 Portuguesa 
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2 

9538 
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6 
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 Portuguesa 

240
8 

9487 
2216
7 91% 

Alemanha 96 42 133 1%  Alemanha 149 180 63 2%  Brasil  2 2 10 0% 

Bélgica 77 94 125 1%  Bélgica 69 67 41 1%  Bélgica 34 183 84 2% 

Dinamarca 1 0 0 0%  Espanha 43 286 286 2%  Espanha 81 357 493 3% 

Espanha 98 214 401 2%  França 259 356 362 5%  França 97 155 674 2% 

França 229 285 617 3%  Irlanda 0 26 18 0%  Irlanda 1 4 13 0% 

Irlanda 6 9 0 0%  Itália 11 4 11 0%  Itália 2 28 12 0% 

Itália 40 58 27 1%  Marrocos 0 34 253 0%  Países Baixos 56 69 56 1% 

Lituânia 4 16 6 0%  Países Baixos 103 29 4 1%  Reino Unido 12 12 32 0% 

Países Baixos 142 34 74 1%  Polónia 2 16 28 0%  Senegal 11 31 31 0% 

Polónia 6 8 0 0%  Reino Unido 4 6 10 0%  Suíça 6 43 17 0% 
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Para demonstrar esta procura crescente, apresentamos abaixo em forma de quadro, 

a taxa de ocupação dos bungalows desde 2013. 

Conforme demonstra o gráfico abaixo, nos meses em apreço, junho, julho e agosto 

denota-se um crescimento de estadias nos bungalows.  

TAXA DE OCUPAÇÃO DOS BUNGALOWS 

  JUN JUL AGO 

2013 21% 20% 73% 

2014 26% 33% 85% 

2015 46% 52% 91% 

2016 25% 0% 97 

2017 40% 79% 97% 

2018 40% 78% 99% 

2019 43% 67% 98% 

 

 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, 

ORDENAMENTO E AMBIENTE 

PROTEÇÃO CIVIL 

• Vigilância no âmbito do dispositivo de fogos florestais 2019; 

• Monitorização, acompanhamento e coordenação de todos os alertas e Avisos 

em situações meteorológicas adversas; 

• Emissão de avisos e alertas em situações de emergência; 

• Patrulhamento e vigilância na área costeira; 

• Faixa de gestão de combustíveis na rede secundária municipal; 
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• Acompanhamento da rodagem das areias na Praia de Mira; 

• Elaboração dos Planos Integrados de Apoio Balnear da Praia de Mira e Praia 

do Poço da Cruz; 

• Acompanhamento da época balnear em termos de limpeza e vigilância; 

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

Recuperação de Animais; 

• Coordenação de segurança nos eventos realizados no município; 

• Emissão de pareceres a eventos e outras atividades; 

• Acompanhamento e fiscalização no lançamento de fogo de artifício em 

diversas festividades do concelho; 

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

• Lavagem de pavimento e sinalização prévia em vários cenários de 

emergência; 

• Captura de animais errantes na via pública; 

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

Mira; 

• Participação e eliminação de ninhos de vespa asiática;  

• Controle dos níveis hidrológicos em várias estruturas fluviais; 

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

• Participação de queimas e queimadas na plataforma e acompanhamento no 

terreno até à data de início do Período Critico; 

• “Intervenções urgentes de regularização fluvial nas áreas afetadas pelos 

incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017; 

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

Emissão de avisos e alertas em situações de emergência. 

 

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA 

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

polícia e cadastro predial; 

• Informação de 18 certidões; 

• Emissão de 12 números de polícia mediante os pedidos de requerente; 

• Informação de 11 números de polícia em processos de obras; 

• Resposta a outros pedidos de informação – 7; 
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• Resposta a pedido de mobilidade reduzida – 1; 

• Procedimento para atribuição de dois topónimos na Freguesia de Mira; 

• Leitura da legislação em vigor das ARU´s (Áreas de Reabilitação Urbana) e 

publicação em Diário da República do novo limite de ARU Mira; 

• Início do desenvolvimento da proposta da Operação de Reabilitação Urbana 

(ORU) de Mira. 

• Elaboração de mapas para os eventos “Light on Run of Party 2019” e do recinto 

da “22ª Mostra Gastronómica”; 

• Levantamento dos proprietários, através do cadastro, dos terrenos junto à 

estrada Areal-Ramalheiro para expropriação e realização do respetivo mapa; 

• Preparação e envio de elementos para a Candidatura Aviso POSEUR-15-

2019-22 | Prevenção, Controlo e Erradicação de espécies exóticas invasoras; 

• Pedido de cedência de informação geográfica à DGT, de imagens aéreas 

obtidas a partir da cobertura aerofotográfica digital adquirida pelo Instituto de 

Financiamento da Agricultura e Pescas I.P. do ano 2018 e financiado pelo 

Fundo Florestal Permanente; 

• Elaboração de propostas de reunião de câmara no âmbito dos cortes de 

estradas das festas das diversas localidades; 

• Participação nas Cerimónias Oficiais do Hasteamento das Bandeiras Azuis 

2019; 

• Realização, juntamente com a equipa de sapadores, dos passadiços de 

acesso ao areal e áreas de sombreamento para cidadãos com mobilidade 

condicionada; 

• Apoio logístico aos Bombeiros Voluntários de Mira em dias de alerta vermelho; 

• Realização de vistorias de processos de obras particulares;  

• Informação ao nível dos instrumentos de gestão territorial de candidaturas do 

município;  

• Acompanhamento de visita da Comissão de acompanhamento do EIA no 

âmbito da Remodelação das Infraestruturas e Ampliação da Zona Industrial 

de Mira – Polo I;  

• Alteração ao Plano de Urbanização de Mira – aguarda cartografia 

homologada pela DGT  
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• Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da 

Praia e Lagoa de Mira  

o trabalho na proposta de revisão;  

o Elaboração de proposta para a reunião de câmara a fim de aprovar a 

prorrogação do prazo de elaboração do IGT em causa;  

• Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira – aguarda 

cartografia homologada pela DGT  

• 6.ª alteração ao Plano Diretor Municipal de Mira - Alteração da Planta de 

Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional  

o Aprovação em reunião de câmara;  

o Publicação em Diário da República;  

o Publicitação e realização da Participação preventiva – entre 29 de 

julho a 19 de agosto de 2019;  

o Elaboração de informação acerca da participação preventiva;  

o Solicitação de acompanhamento e agendamento de reunião à 

CCDRC;  

• Disponibilização on-line de do estado de todos os planos em elaboração. 

• Acompanhamento da Obra da 1ª Fase dos Balneários do Estádio Municipal de 

Mira. 

• Elaboração da planta de implantação do recinto das Festas de S. Tomé 2019. 

• Acompanhamento da empreitada de Requalificação Acessível do Palheiro da 

Praia de Mira, Posto de Turismo, Museu Etnográfico. 

• Desenvolvimento da Proposta de implantação para a Mostra gastronómica da 

Praia de Mira. 

• Desenvolvimento da proposta de requalificação e melhoramento do espaço da 

antiga cooperativa de Mira, Armazém Municipal de Mira. 

AMBIENTE 

• Acompanhamento do programa de controlo da qualidade da água (PCQA 

2019), com verificação do cumprimento das normas quantitativas e qualitativas 

dos parâmetros monitorizados, registos de incumprimentos, solicitação de 

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

procedimentos com a entidade reguladora – Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos; 
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• Acompanhamento do programa de controlo operacional à qualidade da água 

bruta nas captações e estações de tratamento de água para consumo humano, 

com objetivo de constituição e implementação dos “Planos de Segurança da 

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

produção e distribuição de água potável; 

• Prestar esclarecimentos diversos aos munícipes na área dos resíduos, 

qualidade da água e ambiente em geral. Receção de pedidos/exposições 

sobre as áreas atrás referidas, quer sejam internos (desta autarquia), quer 

externos (de munícipes, empresas e entidades públicas e privadas), e 

produção de processos e propostas com vista a resolução dos pedidos. 

Registo de comunicações prévias sobre queimas de amontoados na 

plataforma digital do Município; 

• Acompanhamento dos processos e emissão de pareceres técnicos sobre 

ações de arborização e rearborização (RJAAR), no âmbito das competências 

atribuídas aos municípios. Acompanhamento de projetos de limpeza e 

requalificação de linhas de água; 

• Acompanhamento da ação de sensibilização e educação ambiental com pré-

escolas, escolas e IPSS do concelho e integradas no Programa "Bandeira 

Azul", designadamente: “XIV - Deixa apenas a pegada” – requalificação 

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

Quantificação dos resíduos no areal das praias;   

• Acompanhamento e articulação de serviços de gestão de resíduos urbanos 

(RU) do Município, adjudicados à SUMA, e que se referem aos trabalhos de 

recolha e transporte dos RU, manutenção e substituição de contentores RU 

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

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

ambiental e do levantamento cadastral digital de contentores RU;   

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

de água, resíduos, preparação da época balnear e outros temas do ambiente 

e promoção da qualidade de vida;  

• Participação no Seminário Alterações Climáticas; 

• Participação na formação SIG e Programas de Simulação de Comportamento 

de Fogo- Apoio ao COS/PCO. 
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DEFESA DA FLORESTA 

• Envio dos relatórios mensais, ao ICNF, com o registo da assiduidade dos 

Sapadores, assim como as despesas com combustível e gasolina para as 

máquinas, quilómetros efetuados e gastos com equipamentos; 

• Fiscalização de terrenos em mau estado fitossanitário e alerta aos 

proprietários.  

• Pedido de pagamento da 2º tranche de apoio ao funcionamento da equipa de 

sapadores florestais relativo ao ano de 2019, no montante de 8.000 euros. 

• Pedido de regularização de pagamento da 2º tranche de apoio á vespa 

velutina, no montante de 3000 euros. 

• Procedimentos de marcação, adjudicação, venda e acompanhamento de corte 

de arvores em risco em lotes sem construção no aldeamento MiraVillas. 

• Validação do serviço publico realizado pela equipa de sapadores de Mira – 

Fiscalização do técnico do ICNF e envio da informação digital. 

• Envio à CIM de informação digital e documentos solicitados no âmbito da 

candidatura de espécies invasoras. 

• Apoio nos bombeiros em dias de alerta vermelho. 

• Resposta a procedimentos no My doc e atendimentos diversos. 

• Acompanhamento na ocorrência da Praia de Mira e Portomar 

•  Validação e inserção de ocorrências na plataforma do Sgif. 

 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RESURSOS NATURAIS 

• Apoio na limpeza de toda a área onde se realizaram as festas do concelho; 

• Limpeza do largo da Feira em Portomar; 

• Manutenção e limpeza do cemitério de Mira; 

• Abertura e fecho de sepulturas no cemitério municipal; 

• Transladações; 

• Apoio na limpeza dos espaços onde se realizou o “Grande Prémio de 

Columbofilia”; 

• Limpeza do separador central na Av. Infante D. Henrique, Av. Cidade Coimbra 

e Av. Manuel Milheirão, na Praia de Mira; 

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

jardins públicos (Mira jardim do Visconde, Piscina, Estádio Municipal, 

Bombeiros de Mira, Escola de Música, Museu, Creche e Igreja. Jardim do 

Columbódromo, Portomar, Valeirinha, Areal, Arneiro, Leitões, Lentisqueira, 
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Cavadas, Corujeira, Ermida, Carromeu, Casal de São Tomé, rotunda da Praia 

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

• Limpeza e corte de ervas da envolvente do Parque de Campismo Municipal, 

Varanda Verde, zona do Lago do Mar, Lodge Park e Nautic Bar; 

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

• Manutenção da rotunda do Lago Real; 

•  Manutenção e limpeza das papeleiras na Praia de Mira e no parque de lazer 

da Lagoa; 

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

Mira; 

• Manutenção de sistemas de rega; 

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

• Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

• Manutenção dos equipamentos. 

 

TRÂNSITO 

• Acompanhamento da colocação da sinalização na Praia de Mira; 

• Pintura de passadeiras e colocação de sinalização vertical; 

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

 

SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

• Atendimento ao público no gabinete veterinário; 

• Campanha de vacinação antirrábica, vacinação e identificação eletrónica de 

canídeos; 

• Introdução de 52 registos de identificação animal na plataforma SICAFE; 

• Emissão de 11 passaportes de canídeos; 

• Inspeção semanal ao Mercado Municipal;  

• Vistorias às feiras de Portomar e Mira; 

• Captura de canídeos errantes- 2 adultos; 

• 15 deslocações ao “Abrigo do Carinho” para vacinação e identificação 

eletrónica; 

• Esterilização de 30 animais errantes no âmbito da Campanha de Apoio à 

Esterilização de animais de companhia (despacho 2301/2019); 
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• Auxílio a animais errantes acidentados- 3 cão- dia 02 julho, pelas 21 horas na 

Praia de Mira, dia 03 julho, pelas 23 horas em Mira e 21 agosto pelas 19H:30 

na Praia de Mira; 

• Deslocação para a avaliação das condições de alojamento de animais de 

companhia: Portomar; 

• Vistorias aos eventos realizados no âmbito das Festas do Seixo e Portomar; 

• Solicitação da GNR, dia 10 de junho, por ataque de um canídeo no Colmeal; 

• Avaliação de situações de insalubridade provocadas por um suíno e animais 

de companhia; 

• Deslocação para identificação de canídeos errantes: Carapelhos, Lentisqueira, 

Carromeu e Praia de Mira. 

 

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 18.06.2019 e 06.09.2019. 

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

de Processos de Obras), naquele período foram apresentados:  

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

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

- Pedidos de aprovação de arquitetura e especialidades --------------------- 

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

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

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

- Pedidos de licença especial – artº 88º ---------------------------------------- 

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

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

- Pedidos de licença para demolição ------------------------------------------- 

- 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 ----------------------------------------------------------------- 
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- Pedidos de junção de elementos ---------------------------------------------- 

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

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

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

- Pedidos prorrogação de prazos ----------------------------------------------- 

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

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

- Pedidos de obras no cemitério ------------------------------------------------ 

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

- C.P – Início dos trabalhos ----------------------------------------------------- 

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

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

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

- Pedido de registo de alojamento local---------------------------------------- 

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

---Foram emitidos os seguintes alvarás: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Construção nova de armazém-------- ----------------------------------------- 

- Construção/ampliação de apoio de praia------------------------------------- 

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

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

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

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

- Construção de edifício de culto--------------------------------- -------------- 

- Construção de sepulturas perpétuas ------------------------------------------ 
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- Alvarás de utilização ----------------------------------------------------------- 

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

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

- Alvarás de ocupação da via pública ------------------------------------------ 

 

 

--- 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 653 faturas no valor total de € 

49.753,26. De salientar que nesta receita está incluída alguma faturação de água, 

uma vez que todos os serviços passaram a receber faturas referentes a 

abastecimento de água. 

 

 

 

 

 

 

 

Mira, 24 de setembro de 2019 

O Presidente da Câmara 

 



 


